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Velkommen til Liv i Skolen nr. 4/2015
Feedback i naturfagene og matematik
Vi ved at feedback er en effektiv tilgang til at skabe øget læringsudbytte hos eleverne, og
at feedback, for at være mest effektiv, skal være læringsrelateret. Derfor bliver feedback
også særligt interessant i lyset af det første af folkeskolereformens tre nationale mål,
som handler om at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Samtidig forudsættes det i feedback, at der synliggøres læringsmål, succeskriterier eller tegn på læring,
hvilket igen relaterer sig ind i den bevægelse, den danske skole er i gang med fra en mere
indholds- og aktivitetsorienteret didaktik til en mere læringsmålsstyret didaktik.
Feedback kommer til at udfordre vores evne til i første omgang at nedbryde mål, og
opstille og tydeliggøre de forventninger og intentioner vi har med vores undervisning
og dernæst løbende at indarbejde de tydeliggørelser og forventninger i vurderinger,
tilbagemeldinger og samtale med eleven. Således indskriver feedback sig i en formativ
evalueringstradition, hvor det mest interessante bliver at iagttage og stilladsere elevens
læringsprogression, mere end det endelige resultat. Dette gøres bl.a. ved samtale med
eleven om faglige mål, synlige kriterier for målopfyldelse, indsamlinger af vidnesbyrd om
elevens læring og nuværende ståsted og præcise og direkte tilbagemeldinger ift. nye og
andre veje frem til målet og gentagne selvvurderinger på denne rejse. Der arbejdes på
den måde med en gradsudvikling af elevens medvirken i vurderingen af egen læring, som
igen har et mere overordnet formål om at skabe mere selvreguleret læring.
I dette nummer kan man bl.a. læse, hvordan man kan arbejde med elevernes mindset i
deres tilgang til læring, om et projekt i Silkeborg kommune, hvor man har anvendt data
systematisk ift. skoleudvikling, og om mange eksempler på, hvordan man kan anvende
feedback i den konkrete undervisning på forskelige måder.
Dette nummer af Liv i skolen vil sætte fokus på, hvordan dette arbejde finder sted i
naturfagene og matematik i skolen.
Morten Stokholm Hansen
Redaktør
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Kommunikation om læring
Forskningen viser, at det øger elevernes
motivation, når feedback fra læreren gives
på konkrete realistiske og klare læringsmål. Processen mod målopnåelse skal
være overkommelig og tilpas udfordrende
med høje forventninger fra læreren for at
kunne opretholde motivation.
Af Preben Olund Kirkegaard, docent

Mindset-baseret undervisning
– en introduktion
I Danmark fremstår mindset-baseret
undervisning som en pædagogisk metode,
der vinder indpas i flere gymnasier og
folkeskoler. Denne artikel introducerer til
emnet og diskuterer nogle af de poten
tialer, der er ved at arbejde med mindset-baserede undervisningsformer.
Vi giver også konkrete eksempler på,
hvordan man i klasselokalet kan arbejde
på at stimulere elever i retning af et
udviklende mindset.
Af Peter Arnborg Videsen, lektor,
Jeppe Agger Nielsen, lektor og
Allan Andreasen Kortnum, rektor

14

Feedback - en del af undervisningen
I daglig tale bruger vi feedback som et
samlet begreb, men i forbindelse med
udformningen og refleksionen over et
undervisningsforløb kan det være nyttigt
at skelne mellem de forskellige former for
feedback. Det primære omdrejningspunkt
i denne artikel er et undervisningsforløb
udformet til matematik i overbygningen,
hvor feedback udgør et helt centralt
element.
Af Hanne Myltoft Wiencken, lærer og
matematikvejleder
24

Inddrag elevernes undren i geografifaget
Læreren må ikke reduceres til en tankpasser, men skal være en facilitator, som skal
tilrettelægge undervisningen på en sådan
måde, at der bliver mulighed for at læring
kan opstå. En af de ting forskningen i dag
anser for vigtigt i forhold til at skabe ny
læring er, at undervisningen er bygget op
med en tydelig struktur samt brugen af
formativ evaluering.
Af Alex Kjær Søndergaard Sørensen,
lærer

40

John Hatties feedbackmodel
- fra forskning til praksis
Med afsæt i den newzealandske professor
John Hatties feedbackmodel giver denne
artikel et perspektiv på, hvordan der kan
arbejdes med effektiv feedback i undervisningen. Artiklen belyser hvordan en
god feedbackkultur har betydning for,
at læringsmål og feedbackprocesser
anvendes konstruktivt og effektivt i
elevernes læreprocesser.
Af Kirsten Hyldahl, adjunkt
50

Feedback, når studerende yder respons
I denne artikel rettes fokus mod en
beskrivelse af tre forskellige steder inden
for naturfagsundervisningen på Lærer
uddannelserne i Nr. Nissum og i Skive,
hvor dialog og refleksion skal opleves
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af de studerende som meningsgivende
og befordre oplevelse af feedback.
Herved kan de studerende få indsigt og
redskaber, de selv kan anvende i deres
fremtidige profession.
Af Kim Negendahl, lektor
58

Datainformerede samtaler – en vej til
sammenhænge imellem styringskæderne
og øget fokus på læringsprogression
Artiklen præsenterer forskellige perspektiver, som deltagerne havde på et udviklingsprojekt i Silkeborg kommune,
hvor kommunen med hjælp fra læringskonsulenter ved Ministeriet for Børn,
Undervisning og Ligestilling satte fokus
på feedbackkultur og anvendelse af data.
Læs bl.a. i artiklen hvordan datainformerede samtaler og løbende feedback kan
understøtte et fælles fokus på elevens
læringsprogression.
Af Rasmus Ulsøe Kær, læringskonsulent,
Tine Sax, skoleleder og Nanna Tolborg,
udviklingskonsulent
74

Feedback - Har vi ikke altid givet det?
”Jeg er under ’mide’!” Den lille dreng, som
lige er startet i 4.klasse, kigger fortvivlet
på mig. ”Under mide?” Jeg kigger spørgende på skiftevis drengen og moren.
”Ja, Martin klarede den Nationale Test
under middel! ” forklarer moren mig.
Martin nikker og kikker ned i jorden.
”Han har været lidt ked af det siden! ”
Af Pernille Ladegaard Pedersen, adjunkt

84

Feedback i geografiundervisningen
I denne artikel forsøger vi at komme med
inspiration til, hvordan feedback kan
gribes an på forskellige måder i geografi
faget. Det er dog ikke artiklens sigte at
præsentere færdige opskrifter på, hvordan
feedback skal foregå i geografiundervisningen. Det må nødvendigvis være læreren, der kender eleverne i klassen, som
udvælger den feedback, der giver mening
for såvel eleverne som læreren.
Af Christina H. Gellert Kürstein,
studerende på pædagogisk psykologi
og Ditte Marie Pagaard, lektor
96

Vurdering for læring i matematik
- erfaringer fra Vejen Kommune
I ønsket om at styrke den enkelte elevs
læring, så alle elever bliver så dygtige, som
de kan, har vi i Vejen Kommune ladet os
inspirere af den norske indsats ”Vurdering
for læring”. I denne tænkning finder vi
konkrete eksempler på, hvordan man som
leder og lærer kan arbejde med tydelige
mål og forventninger, løbende vurderinger
og refleksion over egen praksis.
Af Jette Hildebrandt Andersen og
Henriette Vendelbo Eriksen, udviklingskonsulenter.
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Preben Olund Kirkegaard er docent, Ph.d. og forskningsleder for forskningsprogrammet
”Uddannelsesforskning og professionsudvikling” i University College Nordjylland

I dag skal alle i uddannelsessystemet rette deres professionelle
opmærksomhed mod, om eleverne har nået de fastlagte kompetencemål, eller om de er på vej til det. Derfor bliver forståelsen af,
hvordan eleverne oplever timen en væsentlig nøgle til at styrke
elevernes fortsatte engagement og ikke mindst succes med at
lære. Bidraget er fokuseret på at udvikle et læringsorienteret sprog
gennem anvendelse af løbende feedback. Retorikken om ”ansvar for
egen læring” og ”fra undervisning til læring” er imidlertid eklatante
misforståelser, hvor læring gøres vigtigere end undervisning. Dette
skal pointeres fordi feedback og kommunikation om læring ikke
afskaffer betydningen af undervisning.

Flere skal blive dygtigere gennem
feedback
I skolereformen 2014 er et af de aspekter, der træder tydeligst frem, at ”alle skal
blive så dygtige, som de kan”. Der skal ske
en øget læring for flere elever ved at gøre
undervisningen mere effektiv. Undervis-

ningen skal bidrage til at fremme en ny
erkendelse hos eleverne. Hvordan kan
lærerne så vide, hvorvidt undervisningen
frembringer ny erkendelse? Det korte svar
er, at det kan de aldrig være helt sikre
på. Hvis undervisningen skal rette op på
elevernes manglende erkendelse og skal
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stimulere eleverne til selv til at rette fejl og
hvis undervisningen skal rette op på egne
ikke-intenderede virkninger, er feedback
nødvendig. Nogle få refleksioner er nødvendige for at begribe undervisningens
paradoks.
Al undervisning søger gennem kommunikation at sandsynliggøre bestemte
virkninger på elevernes opmærksomhed,
forståelse og færdigheder ud fra nogle
antagelser om, hvad der kan føre til de
ønskede resultater. I undervisningens
levede og spontane liv ser lærerne almindeligvis efter, hvad der synes at have virket
efter hensigten. Denne fortolkning af, hvad
der virker efter hensigten bliver ofte en
målestok for, hvad der efterfølgende bliver
kommunikeret om. Hvordan fortolkes virkningerne af undervisningen? Fortolkningen

8

af virkningerne i undervisningen er altid
bundet til den lokale kontekst, deltagernes aktuelle opmærksomhed og kognitive
kapacitet.
Kontekstbaseret kausalitet
Kontekstbaseret kausalitet er elevernes
reaktioner og forståelser på baggrund af
undervisningens hensigter i den enkelte
klasse. Kontekstbaseret kausalitet kan
styrke sikkerheden for at flere elever
forstår mere, hvis de gives muligheder for
feedback til læreren. Hvis eleverne skal
give feedback til læreren, kræver det tillid
til læreren. Hvis eventuelle fejlforståelser
anvendes til karakterbedømmelser eller på
anden måde bliver sanktioneret, stopper
eleverne hurtigt med at give feedback om,
hvad de ikke forstår eller ikke har været
opmærksomme på. Gevinsten ved feed-

VIA University College

Hvordan kan lærerne
så vide, hvorvidt
undervisningen
frembringer ny
erkendelse?

back er, hvis den finder sted, at informationerne kan anvendes til at afstemme
undervisningen mod elevernes forståelse
og opmærksomhed.
Feedback sandsynliggør derfor en sammenhæng mellem, hvad der er undervist
i og iagttaget som læring. Feedback som
fænomen sandsynliggør en kontekstbaseret kausalitet mellem undervisningens
virkning og elevernes forståelse af, hvad
de er opmærksomme på og forstår af
undervisningen. Feedback konstruerer
kausale sammenhænge mellem undervisning og læring. Kausale sammenhænge der
er baseret på deltagernes fortolkninger og
forståelser. På denne måde kan feedback
beskrives som en nødvendig forudsætning for at flere lærer mere. Vurderingen
af undervisningens virkning er altid en
konstruktion. Det er en konstruktion, der
kan omtales som forståelsesbaserede
kausalrelationer. Dette er udgangspunktet
for kommunikationen om læring.

9

Forskningsperspektiver
Forskningen viser, at det øger elevernes
motivation, når feedback fra læreren, gives
på konkrete, realistiske og klare læringsmål. Processen mod målopnåelse skal
være overkommelig og tilpas udfordrende,
med høje forventninger fra læreren, for at
kunne opretholde motivation. Timingen og
rammesætningen for feedback har betydning for, om feedback opleves som feedback af eleven. Feedback skal konstrueres
som feedback før den er en realitet. Feedback givet på det forkerte tidspunkt kan
hæmme elevens læringsproces, hvorimod
feedback givet på det rigtige tidspunkt kan
fremme læringsprocessen. Feedback gives
gang på gang på elevernes adfærd. Dette
opleves af eleverne nogle gange direkte
truende, hvilket har en negativ effekt på
elevernes læring. Derfor skal feedback ikke
rettes mod adfærd, men mod læringskommunikation - vel vidende at der også er
brug for at korrigere og retlede adfærd.
Hvad er feedback
Feedback betyder, oversat fra engelsk, at
give en tilbagemelding. En tilbagemelding
forstås sædvanligvis som at give noget
information tilbage til den anden på baggrund af en hændelse. Feedback er således
mere end at kontrollere, hvad der kunne
være lært. Det er løbende tilbagemeldinger
på, hvad der kan forbedres, mens eleverne
fortsat er i gang med læreprocessen. Feedback er et samlet begreb for disse didaktiske interventioner.
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Løbende feedback omtales også som formativ vurdering. Det er karakteriseret ved,
at eleverne løbende modtager mundtlig
eller skriftlig respons i læreprocessen med
den hensigt at udvikle mulighederne for at
blive endnu dygtigere.
Formativ vurdering er den aktivitet som
lærerne tager i brug, når der skal ske en
forbedring af elevernes læringsudbytte
og på den anden side ikke afskære mulig
hederne for at frembringe potentielle dvs.
ukendte sider af elevernes muligheder for
læring.
Derfor bliver der i reformen 2014 lagt mere
vægt på løbende feedback dvs. jævnlige
evalueringer uden karakter, der kan sikre
en tættere opfølgning af elevernes læringsfremskridt. At eleverne i en læreproces
kan få øje på egne læringsfremskridt virker
stærkt selvmotiverende og skaber derved
en udholdenhed og vilje til at ville overvinde vanskeligheder når tingene bliver
svære.

Al undervisning søger
gennem kommunikation
at sandsynliggøre
bestemte virkninger.
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Generelle principper for feedback
Når lærerne giver feedback skal den være
let at forstå og anvende. Feedback skal
fremme mulighederne for at eleverne får
indsigt i egen læring og bliver realistiske
og mere målrettede fordi de ved, hvad og
hvordan de skal bearbejde information.
Feedbacken på dette niveau indeholder
nogle generelle principper:
-	Hjælper eleverne med information
om, hvad næste skridt er, især
omkring fremgangsmåder.
- 	Præcis feedback. Beskrivelse af hvad
der er rigtigt eller forkert.
- 	Rammer det niveau der er relevant
for eleven.
- 	Feedback skal modtages og være
handlingsanvisende for, hvad der
skal ske på kort sigt.
- 	Konstruktion af feedback skal
udvikle en plan for at anvende den
nyerhvervede viden.
Konsekvenserne af feedbackprincipperne
Eleverne må tilskyndes til at indtage
en aktiv rolle, herunder lære at påtage
sig et ansvar for, hvad der skal ske med
feedbacken, der bliver givet af læreren.
Omvendt viser det sig, at elevernes udsagn
om undervisningens virkning giver gode
muligheder for at skabe refleksion over
egen undervisning. Hvad angår det først
omtalte, må eleverne gøre noget aktivt i
forhold til feedback. Lærerne kan ikke forvente at eleverne automatisk på egen hånd
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lærer at modtage og anvende feedback
fremadrettet i læreprocessen.
Lærerne må aktivt støtte eleverne i forhold
til, hvad man kan gøre for at lære mere.
Mere herom i næste afsnit. I forhold til
elevernes feedback til læreren om undervisningens virkning er det mest enkelte, at
dette finder sted mundtligt i slutningen af
et undervisningsforløb. Der kan udarbejdes
spørgeskemaer, der kan indeholde faglige
og overfaglige kendetegn for undervisningskvalitet. Elevfeedback kan gennemføres jævnligt, men man skal passe på
med at overdrive det, for så kommer der
mæthedspunkter.
Feedback og metakognition
Der kan skelnes mellem to typer af metakognition i. Den deklarative og den procedurale metakognition. Den deklarative
metakognition er viden om kognitionen.
Det er elevens egen viden om sin kognition,
dvs. hvad eleverne ved og ikke ved. Det er
en viden, der forandres over tid. Den procedurale metakognition er elevens viden
om sin viden om egen kognition. Det er den
procedurale metakognition, der har indbygget en vidensdimension, som er interessant i uddannelsesmæssig sammenhæng.
Det er denne viden, som eleven anvender, når vedkommende bliver bragt i nye
eller ukendte situationer. Det er elevernes
bevidste viden om egne læringsstrategier om, hvordan de organiserer information, hvordan de skal modtage feedback
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Det øger elevernes
motivation, når feedback
fra læreren gives på
konkrete, realistiske og
klare læringsmål.

og anvende disse til at øve mere og ikke
mindst, hvordan den nye viden kan anvendes i praksis eller til at lære endnu mere.
Der er derfor al mulig grund til at rette
opmærksomheden mod at udvikle elevernes procedurale metakognitive færdigheder for herigennem at undersøge, hvordan
udviklingen af elevernes metakognitive
læringsstrategier kan fremme elevernes
læringsudbytteii. Et væsentligt aspekt
er, at eleverne gennem lærerens støtte
kan udvikle deres læringsstrategier ved
at opøve færdigheder i at kunne iagttage
læringsfremskridt, overvåge læringsprocessen og efterfølgende være i stand til
at vurdere kvaliteten i den læring som er
foregået. Støtte til at udvikle elevernes
procedurale metakognition skal komme fra
læringsmål og feedback.
Tre tilgange til metakognition
De væsentligste tilgange metakognition
kan resumeres i tre anbefalingeriii:
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-	Når eleverne skal lære noget nyt, er det
væsentligt at aktivere forforståelsen.
Hvis ny viden bliver knyttet til den etablerede viden, læres og huskes den bedre.
-	Inden undervisningen kan eleverne gennem mindmap reflektere over, hvad de
allerede ved om læringsmålet, opgaven
eller emnet, som en del af forberedelsen.
I en mindmap kan eleverne sætte både
kendte og manglende begreber ind.
-	Samtaler med eleverne skal gøre det
muligt, at viden let kan genfremkaldes,
fx når det skal anvendes. Ofte er det
nødvendigt at vise, hvordan viden kan
anvendes til praktiske løsninger.
I forhold til fastholdelse af fokus på ny
viden må dette ikke indeholde alt for
mange hovedpunkter. Lærerne skal være
opmærksomme på, hvad det er for (f.eks.
tre) centrale hovedpointer eleverne skal
være opmærksomme på eller arbejde
videre med i øvelsesdelen. Meget læringsforskning viser (Ibid. 2000) at samarbejde
stimulerer elevernes læring, når disse indeholde tre øvelseskriterier:
-	Være klar over, hvad der skal læres
og hvad der bliver forventet af dem
-	Have et klart fokus på begrebernes
praktiske betydning.
-	Være aktivt involveret i eget læringsarbejde ved at iagttage sig egen
læring
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Læreropgaven
Læreropgaven bliver at fremme elevernes
muligheder for at udvikle strategier for
metakognition ved at foretage opsummeringer og give støtte til refleksioner.
Læreropgaven kan være alt lige fra direkte
instruktioner til at anvende strategien med
at stille spørgsmål ved at bede eleverne
om at forklare deres fremgangsmåder eller
huske eleverne på, hvad det er for fremgangsmåder, der har virket fra før.
At arbejde med afklarende spørgsmål i
undervisningen er især relevant, når eleverne skal arbejde med komplekse opgaver, hvor der ikke findes en, men flere løsninger. Støtte til analysen kan komme ved,
at læreren fortæller, hvilke fagbegreber, der
kunne være relevante at trække på og ikke
mindst, hvilket analytiske potentiale de
forskellige fagbegreber har.
Det kunne også være, at lærerne støtter
elevernes læringsprocesser ved at synliggøre deres egen metakognition f.eks. ved
at tænke højt. Afklarende spørgsmål spiller
en stor rolle i udviklingen af elevernes procedurale metakognition. Det er især virksomt, når både lærer og elev retter deres
spørgsmål mod fortolkningen af opgaven,
læringsmålene, udførelsen og anvendelse
af strategier, dvs. fremgangsmåder for at
løse opgaven. I denne proces antages det,
at metakognitionen går fra at være noget,
som læreren styrer og kontrollerer, til at
være noget eleverne gradvist overtager.

13

VIA University College

Den læringsmæssige pointe i metakognitive læringsstrategier er, at eleverne
lærer at lytte til andres fortolkninger af,
hvordan opgaver kan forstås. Det er ofte
sådan, at eleverne ikke altid ved, hvad det
er de har lært, selv om undervisningen har
været kvalificeret. Når eleverne selv skal
fremlægge, hvordan de selv forstår eller
tror, at opgaven skal løses, bliver det muligt
for dem at relatere det de lærer til det, de
kunne fra tidligere. Denne læringsstrategi antages at kunne gøre eleverne mere
opmærksom på, hvordan vedkommende
selv tænker og forstår tingene i kraft af
mulighederne for at kommunikere om
dette iv.

Feedback er mere end
at kontrollere, hvad der
kunne være lært.
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Hanne Myltoft Wiencken er ansat som lærer og matematikvejleder på
Kirkeskolen i Skjern

Feedback er et af de vigtigste redskaber til læring. Det er et faktum,
der er fastslået af flere forskellige undersøgelser og eksperter, hvoraf
professor John Hattie nok er den mest fremtrædende i folkeskolesammenhæng.
I daglig tale bruger vi feedback som et samlet begreb, men i forbindelse med udformningen og refleksionen over et undervisningsforløb
kan det være nyttigt at skelne mellem de forskellige former for
feedback. Det primære omdrejningspunkt i denne artikel er et
undervisningsforløb udformet til matematik i overbygningen, hvor
feedback udgør et helt centralt element.

Derfor omtales først - og meget kort
- John Hatties feedbackmodel. Dernæst beskrives undervisningsforløbet,
som det blev udformet i efteråret 2014.
Forløbet blev afprøvet af flere omgange
på to 9. klasser i foråret 2015 frem mod
afgangsprøven i maj 2015. Denne empiri
danner baggrund for et afsnit med
refleksion over forløbet, hvad der fun

gerede, og hvad der blev ændret undervejs. Herefter gives et bud på forløbets
fremtid.
Afslutningsvis beskrives to bud på, hvordan man som lærer kan facilitere elevers
feedback på undervisningen til læreren,
dels i form af en hurtig feedback efter
en fælles gennemgang af et teoretisk
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stof, og dels feedback som en del af en
elevsamtale eventuelt fortaget forud for
en skole/hjemsamtale.
John Hatties feedbackforståelse
Ifølge John Hattie har feedback “… til
formål at reducere kløften mellem det
sted eleven er, og det sted, hvor det er
meningen, at han/hun skal være.” i
Af John Hatties feedbackmodel ii kan
det ses, at feedback skal, for at være
effektiv, besvare tre spørgsmål:

Hvor skal eleven hen?
- Hvad er målene - feed up
Hvor er eleven/hvordan klarer
eleven sig?
- Hvilke fremskridt er der tale om
i forhold til målene - feed back
Hvor skal eleven hen herfra?
- Hvilke aktiviteter må vi iværksætte
for at gøre fremskridt? - feed forward
Det er desuden værd at bemærke, at
feedbacken virker på flere niveauer:
opgave-, proces-, selvregulerings- og
personligt niveau.

Effektiv feedback besvarer tre spørgsmål

Feed Up
Hvor skal jeg hen?

Feed Back
Hvor er jeg
i læreprocessen?

Feed Forward
Hvad er næste
skridt?

Hvert feedbackspørgsmål virker på fire
niveauer:

Opgaveniveau
Hvor godt opgaven
er forstået/udført

Procesniveau
Processen, der
er nødvendig for
at forstå/udføre
opgaven

Selvreguleringsniveau
Selvovervågning,
dirigere og regulere
aktioner

Kilde: Hattie, John (2013); ”Synlig læring”, Dafolo

Personlig niveau
Personlige vurderinger og indvirkning på den
lærende

17

VIA University College

Under refleksionen af det beskrevne
undervisningsforløb er der så vidt muligt
refereret til feedbackmodellen og de
forskellige feedback-former.
Feedback i procesorienteret
afleveringer
Forløbet, der bliver beskrevet i det
følgende, blev designet af to årsager.
Primært fordi vi på skolen havde et
ønske om at hæve antallet af elever, der
anvender it til afgangsprøven i matematik fra 1-2 elever til - ja hele klassen, og

sekundært som en del af min deltagelse
i ”Lærernetværket for it i folkeskolens
fag.”
Forløbet er bygget op omkring modellen
for - og tanken bag undervisningsloops, iii
hvor en feedbackaktivitet i tid og rum
er defineret som et undervisningsloop
med tre forskellige grundtyper af feedbackaktiviteter:
1. Formidlingsloop
2. Evalueringsloop
3. Vejledningsloop

Evalueringsloop
Opstart

Elevarbejde

Elevarbejde
Vejledningsloop
Formidlingsloop

Formidlingsloop

Evalueringsloop

Summativ
evaluering

Elevarbejde

Karsten Gynther: Didaktik 2.0. Akademisk forlag. 2010.

Herunder følger en kort beskrivelse af
forløbet for 9. klasse i forbindelse med
en skriftlig aflevering, som det var tænkt
fra begyndelsen iv. Efterfølgende er forløbet beskrevet, som det i virkeligheden
blev gennemført, og som jeg fortsat
bruger det i matematikundervisningen
i 7. - 9. klasse.

Undervisningsforløbet
Opstart (Formidlingsloop):
Eleverne får udleveret opgaven
- For eksempel FSA 2011
Tidsforløbet aftales - 3+1+1=5 uger.
Læses som tre uger til elevarbejde,
en uge til vejledning og en uge til
evaluering.
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Målet klarlægges - alle opgaver løses
med hjælp af relevant it, og hele
opgaven afleveres elektronisk.
Muligheder for adgang til viden formidles - lærebogsmateriale, diverse kompendier, fx Wordmat, Geogebra og
www.frividen.dk.
Elevarbejde
Eleverne arbejder selvstændigt med
opgavesættet i 3 uger, hvorefter det
afleveres elektronisk. I dette tilfælde
er det aftalt, at opgaven afleveres i
word-format i klassens Dropbox. Men
det kunne lige så godt være i Googledrev eller Onedrive, typisk afhængig
af hvad den enkelte skole/kommune
benytter.
Vejledningsloop
Læreren bruger ca. 1 uge på at give
elektronisk respons/vejledning på af
leveringerne. I dette forløb er anvendt
kommentarfunktionen i Word. Udover
at kommentere på elevernes løsningsforslag er fokus lagt på anvendelsen af
relevant it.

Jeg bruger ofte
”thumbs up”, for hurtigt
at få feedback på
gennemgangen.
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Elevarbejde/formidlingsloop
Eleverne arbejder med opgaven på
skolen i alle lektioner i en uge, dvs. 5 lektioner. Undervejs gennemgås udvalgte
delopgaver - løsningsforslag og fokus på
anvendelsen af it. Afslutningsvis printer
eleverne opgavesættet ud og afleverer
det.
Summativ evaluering
Afleveringen rettes med afsluttende
kommentarer og forslag til forbedringer
til næste gang.
Refleksion over forløbet
Først og fremmest viste det sig, at jeg
havde været lige optimistisk nok med
hensyn til den afsatte tid. På grund af
reformen havde alle mere eller mindre en
forventning om, at lektier skulle holdes
på et absolut minimum, hvilket betød at
3 uger til elevarbejde var alt for lidt. Så
første gang jeg gennemførte forløbet,
brugte eleverne nok 4-5 uger på denne
fase, hvor der var afsat en ugentlig time
i klassen.
Samtidig med at eleverne arbejdede
selvstændigt eller sammen to og to, gennemgik jeg udvalgte opgaver på tavlen,
så i praksis smeltede elevarbejde og
vejledningsfasen sammen.

VIA University College

De opgaver jeg gennemgik på tavlen,
blev valgt når jeg for ca. 3. gang skulle
vejlede i den samme opgave. Så råbte
jeg ud i klassen: ”Jeg gennemgår nu
opgave xx på tavlen for interesserede
elever. ” Så var det op til eleven selv at
vurdere, hvorvidt han/hun skulle deltage i gennemgangen.
Det hang til dels sammen med elevernes
ringe evne til at overføre viden fra den
daglige undervisning til arbejdet med
FSA-opgaven. For eksempel arbejdede vi
med stofområdet ”Funktioner” og brugte
i den forbindelse nogle af de 30 E-læringsmoduler, der er udarbejdet til Geogebra. Desværre kneb det for eleverne
at bruge denne viden i en FSA kontekst,
hvilket overraskede mig en del. Et andet
eksempel var, at vi i 8. klasse arbejdede
med opgavesættet ”Iskiosken”, og i den
forbindelse lærte eleverne at foretage
en målsøgning i Excel. En af opgaverne
i det pågældende FSA-sæt lagde op til
en målsøgning, men det var de færreste
elever, der fandt på det uden et lille hint.
Vi holdt dog fast i en afleveringsdato,
og derefter havde jeg en uge til at give
feedback på elevernes arbejde. Denne
tidsfrist var nok også for optimistisk,
men første gang lykkedes det mig at
overholde den.
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Hvis jeg giver det
korrekte facit efterfølger
jeg det med et
spørgsmål om, hvordan
det mon kunne være
fremkommet.

Feed-former i forløbet
Som forløbet er beskrevet og gennemført, fik eleverne feedback flere gange
undervejs:
I opstarten, hvor målet blev synliggjort
for eleverne (feed up), og jeg gjorde en
dyd ud af vise eleverne, hvor de kunne
hente hjælp, for eksempel på hjemmesider, i bøger og vejledninger. Undervejs
mens eleverne arbejdede, fungerede jeg
som vejleder (feed forward), og efterhånden gav eleverne i ligeså høj grad
feedback på hinandens arbejde.
Efter første aflevering, hvor eleverne
som nævnt afleverede elektronisk, blev
kommentarfunktionen i Word brugt til at
kommentere på de enkelte besvarelser/
opgaver (feed back). I begyndelsen var
en typisk kommentar ”Bananer??” - En
kommentar, der dækkede over en besvarelse med manglende enhedsangivelse
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Det viste sig, at jeg havde
været lige optimistisk
nok med hensyn til den
afsatte tid.

(for eksempel cm, m, % eller kr.) på facit og som eleverne fandt ret morsom.
Som regel kommenterer jeg i form af et
spørgsmål ”Har du overvejet om… ” eller
”Hvad nu hvis… ” og hvis det drejede sig
om it ”Har du prøvet…” eller ”Prøv at…”
Hvis jeg vurderede, at eleven havde brug
for at kende det korrekte facit, gav jeg
det efterfulgt af et spørgsmål om, hvordan det mon kunne være fremkommet.
Denne form for feedback/feedforward
kræver, at man italesætter over for
eleverne, ”at ingen feedback er god
feedback” eftersom jeg, for at mindske
min arbejdsbyrde, kun kommenterede
på opgaver, der ikke var korrekt løst.
Denne italesættelse vender jeg tilbage
til senere i artiklen.
Under anden omgang af ”elevarbejde”
arbejdede eleverne primært med de
opgaver, jeg havde kommenteret på.
Igen gennemgik jeg udvalgte opgaver på
tavlen, men denne gang var opgaverne
udvalgt på baggrund af min gennemgang af afleveringerne. Vi havde afsat
alle 5 lektioner i en uge til denne del,

20

hvilket var lige nok, men samtidig en
god måde for eleverne at arbejde med
opgaverne på, fordi et koncentreret
forløb gav mulighed for mere fordybelse.
Jeg brugte de første 10-15 min. af hver
lektion på at gennemgå en opgave, hvorefter eleverne arbejdede selvstændigt
resten af tiden. Igen var det op til den
enkelte elev at vurdere, hvorvidt han/
hun skulle følge med i den fælles gennemgang eller ej.
Efter denne uge afleverede eleverne
deres endelige besvarelse i papirform,
og jeg brugte ca. en uge på at kommentere en sidste gang og give en afsluttende karakter. Man kan altid diskutere,
hvorvidt den afsluttende karakter reelt
afspejler, hvad eleven kan, eftersom den
er givet efter rigtig meget vejledning.
Det viste sig her, at eleverne og jeg ikke
havde helt samme opfattelse af målet
for forløbet. Hvor jeg tænkte målet som
en læreproces, var målet for eleverne en
høj karakter. Denne forskel gav anledning til en god snak på klassen.
Fokus blev udfordret
Som nævnt i begyndelsen af afsnittet
var der to primære årsager til, at dette
forløb blev designet, dels af hensyn til
lærernetværket, men hovedsageligt
for at øge skolens andel af elever, der
anvender it til afgangsprøven - og ikke
kun som renskrivningsredskab. Dette
gav dog et dobbelt fokus og dermed en
dobbelt udfordring til eleverne.

VIA University College

De første gange forløbet blev brugt,
vanskeliggjorde dette dobbelte fokus
besvarelsen af det første spørgsmål i
feedbackmodellen ”Hvor skal jeg hen?”
For hvad var målet? Var det, at de skulle
løse matematiske problemstillinger og
få en høj karakter, eller skulle de lære
at mestre forskellige it redskaber? Som
nævnt tidligere viste det sig, at eleverne
og jeg ikke havde helt samme opfattelse.
Jeg oplevede få elever, der normalt
scorede højt i matematik, blive frygtelig
frustrerede og tvivle på egne evner, fordi
de ikke magtede it-delen. Heldigvis var
det modsatte hovedsageligt gældende.
Elever der normalt ikke scorede højt i
matematik, men havde interesse for it,
havde en helt anden motivation til at
arbejde med opgaverne og klarede sig
bedre, end de ellers ville have gjort.
I skolens matematikpolitik er der lagt op
til, at det er Office-pakken (Word, Wordmat, Excel osv.) samt Geogebra, der
anvendes, når it anvendes som hjælpemiddel i matematikundervisningen. Det
var derfor nødvendigt, at vi (elever og
jeg) blev bevidste om på hvilket niveau,
opgaveniveau (matematikforståelsen)
eller procesniveau (it som hjælpemiddel), de skulle have vejledning til og/eller
feedback på.
Fordi når det drejede sig om vejledning på procesniveau, var det ofte, at
jeg kunne henvise til en anden elev, der
kunne vejlede. Efterhånden som vi blev
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bedre til at skelne mellem niveauerne og
italesætte forskellen, blev der en højere
grad af elev-til-elev-læring specielt som
feedforward i forhold til procesniveauet,
og således fik jeg mere tid til at vejlede
på opgaveniveauet.
I alt nåede jeg at gennemføre forløbet
4 gange i den pågældende 9. klasse.
Derudover var klassen tilmeldt en ekstra
terminsprøve hos kvalitets- og sikringsstyrelsen. De 2 terminsprøver blev lagt
således, at jeg tidsmæssigt kunne nå at
gennemgå udvalgte opgaver på klassen.
Den pågældende klasse nåede således
at gennemarbejde 6 ældre FSA-sæt
inden den afgørende afgangsprøve i maj
2015. Ved afgangsprøven opnåede de 20
elever i klassen et gennemsnit på 8,1 for
problemløsningsdelen, hvilket må siges
at være ganske pænt.
Sideløbende gennemførte en kollega
det tilsvarende forløb i skolens anden
9. klasse, også denne fik et gennemsnit
højere end 8.
Forløbets bæredygtighed
I skoleåret 2014/2015 fik jeg en 7. klasse
til matematik. Fra første uge har en
matematiklektion om ugen været afsat
til arbejde med it, samtidig med at it i
langt højere grad har været inddraget
i de andre matematiklektioner. Vi har
derfor allerede fra første færd i dette
skoleår, altså nu 8. årgang, kunnet igangsætte et forløb med et afleveringssæt.
Der er fortsat afsat en lektion om ugen
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udelukkende til at arbejde med et FSA
sæt eller tilsvarende opgavesæt. Der
afsættes 2 måneder til hvert gennemløb,
og igen har jeg optimistisk nok afsat en
uge til mit gennemsyn af afleveringerne.
Langsomt men sikkert skifter fokus i
afleveringerne, efterhånden som eleverne bliver bedre og bedre til at beherske it som hjælpemiddel. Men jeg er
også blevet mere bevidst om at beskrive
målet som en læringsproces og ikke som
en afsluttende karakterfastsættelse.
Udover at anvende forløbet i matematik brugte jeg i tilpasset form samme
metode i skriftlig fremstilling i dansk.
Eleverne afleverede en stil elektronisk,
jeg gav feedback/feedforward, eleverne
arbejdede selvstændigt, afleverede igen
og jeg gav dem afsluttende kommentar og karakter. Samme metode kan
anvendes uden de store tilpasninger i
andre fag, og det er vel i grunden kun et
spørgsmål om tid, inden det hele foregår
elektronisk, daglig undervisning såvel
som afgangsprøverne.
Når elever giver feedback
De fleste lærere har nok prøvet at stå i
den situation, hvor man har gennemgået
et eller andet teoretisk stof på tavlen og
tænkt ”det klarede jeg da meget godt”
for derefter at sætte eleverne i gang
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med at løse opgaver. Overraskelsen kan
derfor være stor, når det efterfølgende
viser sig, at eleverne ikke har fanget ret
meget af det, der er blevet gennemgået.
Derfor bruger jeg ofte ”thumbs up” for
hurtig at få feedback på gennemgangen.
Hvis de fleste elever sidder med tomlen
op, kan jeg efterfølgende gå hen til de
elever, der lige skal have det en gang til.
Hvis det derimod viser sig, at de fleste
sidder med tomlen vendt nedad, ja så
må jeg gennemgå stoffet en gang til og
helst på en anden måde. Tomlen vendt
vandret betyder, at eleven lige skal have
lidt tid til at tænke over om gennem
gangen blev forstået.
Elevsamtaler
I bogen ”Den gode vurderingspraksis”
giver Lene Hackman konkrete forslag
til målsætningsskemaer, der kan danne
udgangspunkt for elevsamtaler. Så vidt
det er muligt, tager jeg en samtale med
eleverne en-to gange om året, gerne lige
efter en større aflevering, så vi har et
standpunkt at gå ud fra. Men samtidig
forsøger jeg at lægge samtalerne tidsmæssigt lidt før skole/hjemsamtalerne,
så vi har ”noget” at snakke ud fra.
De spørgsmål vi snakker om er:
1.	Hvad er mit mål (i overbygningen er det
typisk en karakter)
2.	Hvad skal der til for at nå målet (hvad
siger standpunktet om mit ståsted
lige nu, og hvordan kommer jeg videre
herfra)
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3.	Hvordan kan jeg se, at jeg er på rette
vej (Hvilke tegn på læring kan jeg lægge
mærke til)
4.	Hvad forventer jeg af min lærer
5.	Hvad forventer jeg af mine klasse
kammerater
6.	Hvad kan mine klassekammerater
forvente af mig
Specielt spørgsmål 3, ”Hvordan kan jeg
se, at jeg er på rette vej”, gør jeg en del ud
af under samtalen. I forbindelse med den
procesorienterede aflevering, er det vigtig,
at eleverne er opmærksomme på at ”ingen
feedback er god feedback”. Det betyder
også, at det er et tegn på læring, hvis
der er forsvundet nogle kommentarer fra
første til anden aflevering.
Stop-stay-go spørgsmål
Spørgsmål 4, ”Hvad forventer jeg af min
lærer” kommer en del bag på eleverne, og
ærlig talt var jeg lidt nervøs første gang
jeg stillede spørgsmålet. De fleste elever
er lidt beklemte ved at give så direkte
feedback på min undervisning. For at
hjælpe dem lidt på vej bruger jeg ”Stopstay-go spørgsmål”:

-	Hvad i undervisningen lærer du ikke
noget af (stop)?
-	Hvad i undervisningen lærer du noget af
(stay)?
-	Hvad kan jeg (lærer) gøre for at du (elev)
lærer noget mere (go)?
Disse spørgsmål har givet anledning til
nogle meget positive samtaler, som jeg
efterfølgende har brugt til at ændre dele
af min undervisningspraksis på baggrund
af elevernes udtalelser.
Besvarelserne på hele spørgeskemaet har
vi desuden brugt og evalueret på under
skole/hjemsamtalerne.
Der er ingen tvivl om, at deltagelsen i
lærernetværket for it i folkeskolens fag
har været med til at øge mit fokus på
feedback i min undervisning. Det er min
overbevisning, at efterhånden som vi bliver bedre til at fastsætte læringsmålene
for eleverne, må feedback blive en naturlig
del af undervisningen. Hvis læringsmålene angiver, hvor vi skal hen, må eleverne
også vide, hvordan de kommer derhen, og
hvordan de kan se, at de er nået frem. Og
så er vi tilbage ved John Hatties feedback
model.

Referencer
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Af Alex Kjær Søndergaard Sørensen, lærer

Inddrag elevernes
undren i

Geografifaget
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Alex Kjær Søndergaard Sørensen er ansat som underviser på Herning HF og VUC

I de senere år er fokus flyttet fra undervisning mod læring. Jeg vil i
denne artikel prøve at belyse, hvorfor jeg mener, dette er vigtigt for
faget geografi.
Læring bliver ofte brugt i forskellige sammenhænge, og det betyder
at læring kan forstås forskelligt. Man kan eksempelvis sidestille
læring med undervisningen ud fra den forståelse, at det der bliver
undervist i, er det eleven lærer. Denne forståelse er uheldig, da
læring bliver betegnet som noget læreren kan fylde på eleverne, og
læreren bliver i denne forståelse reduceret til en tankpasser, hvor den
fornemste opgave bliver at fylde viden på eleverne.
Læreren må ikke reduceres til en tankpasser, men skal være en facilitator, som skal
tilrettelægge undervisningen på en sådan
måde, at der bliver mulighed for at læring
kan opstå.
En af de ting forskningen i dag anser for
vigtigt i forhold til at skabe ny læring er,

at undervisningen er bygget op med en
tydelig struktur samt brugen af formativ
evaluering.
I forhold til ovenstående er det min oplevelse, at det er vigtigt at være opmærksom på, hvilken tilgang elever har til skolefaget geografi. Det er ikke unormalt, at jeg
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møder elever, som forventer at geografi
primært omhandler udenadslæren. Altså
facts som man kender fra rejsebøgers
afsnit om et givent lands geografi.
Denne tilgang til faget findes ikke kun
blandt eleverne, men fagsynet præger
også medierne, hvor det ofte er fremført,
fx i en artikel publiceret i Politikken den
22. september 2003. Artiklen hævder, at
den kunne dokumentere danske gymnasieelevers manglende kundskaber inden
for geografi. Undersøgelsen fik tilnavnet
”Nakskovundersøgelsen” i folkemunde.
Der stod blandt andet i artiklen:
”Dagbladet Politikken har undersøgt
danske gymnasieelevers paratviden
om geografi. Kun ca. halvdelen vidste, i
hvilken verdensdel Venezuela ligger eller
hvor Budapest er hovedstaden – og overraskende nok – kendte hver 4. ikke navnet
på Iraks hovedstad. Eleverne fik også et
kort med 6 mulige placeringer af Nakskov
– 46 % valgte forkert. ” (Kristensen, Poul
m.fl., 2011)

Geografi er et komplekst fag
Artiklen overser den kompleksitet, som
faget geografi indeholder. Geografi i
folkeskolen er et interdisciplinært fag,
som bygger på indhold fra andre videnskaber. Faget er også blevet kritiseret for
at kunne handle om alt mellem himmel
og jord. Faktisk kan fagets manglende
faglige begrænsning føre til den tanke,
at eleverne allerede har masser af viden
omkring faget. Dette beskrives af cand.
pæd. og seminarielektor Jens Peder
Møller:
”Eleverne (red.) lever bogstavelig talt i
geografien og handler geografisk hver
dag. De færdes i landskabet, de bader
i havet og oplever vejret på deres egen
krop, forbruger resultatet af menneskets
udnyttelse af jordbund, malme og brændstoffer, de møder fremmede kulturer på
gaden, på rejser og gennem medierne, de
er gennem deres daglige handlinger med
til at påvirke miljøet og så videre …. De
kan ikke undgå at pådrage sig et med
ansvar for miljø og levevilkår på vores
fælles klode.” (Møller, J. P., 2001)

Det er ikke unormalt, at
jeg møder elever, som
forventer at geografi
primært omhandler
udenadslæren.

Når eleverne, ifølge Jens Peter Møller,
lever i geografien og handler geografisk hver dag, så kan man forledes til at
tro, at læreren bare kan bygge videre
på elevernes viden. Dette er ikke nødvendigvis muligt. Eleverne har muligvis
allerede en viden om det indhold, som der
skal arbejdes med, men grundet fagets
manglende afgrænsning, så er det ikke
sikkert, at elevernes viden er korrekt.
Desuden er elevernes viden ofte ustruk-
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tureret og baseret på øjebliksbilleder. Det
er derfor nødvendigt, at læreren skaber
sig et overblik over elevernes forforståelse
og tilrettelægger undervisningen, så den
er med til at udvikle elevernes sammenhængsforståelse.
I denne sammenhæng er det derfor vigtigt
at være opmærksom på, at elevernes forforståelse kan bygge på et hverdagssprog,
idet begreberne knyttet til hverdags
sproget ikke altid er dækkende i forhold til
fagsproget:
”Begrebet ørken forbindes typisk udelukkende med sand, selvom begrebet dækker over flere typer af ørken, fx saltørken
og stenørken” (Kristensen, Poul m.fl., 2011)
Hvis læreren ikke er opmærksom på
elevernes forforståelse og begrebsfor
ståelse, kan dette medføre, at den forventede læring ikke finder sted.
Et forsøg i en 6. klasse
Denne problemstilling oplevede jeg i
forbindelse med et forsøg i en 6. klasse i
natur/teknik. Den samme klasse under
viste jeg det efterfølgende år i geografi.
Forsøget fandt sted i undervisningen om
et emne om vands tilstandsformer. Jeg
havde udvalgt et forsøg, som jeg mente
kunne udvide elevernes forståelse af
problematikken med stigende havvand.
Jeg havde igennem en klassesamtale
med eleverne fået den opfattelse, at eleverne havde en forestilling om, at det var
underordnet, hvorvidt det er et frit flyende
isbjerg eller indlandsisen, der smelter,
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Elevernes undren og
søgen efter viden bliver
omdrejningspunktet.

når man diskuterer havstigninger. Flere
af eleverne gav udtryk for, at det ville
få samme betydning for vandstanden.
Igennem klassesamtalen havde eleverne
givet udtryk for en forståelse for, at vand
udvider sig, når det bliver frosset ned, og
det var denne forståelse, jeg ønskede at
arbejde videre med.
Vi startede med en klassesamtale, hvor
flere af eleverne forklarede, hvordan de
havde prøvet at lægge en flaske vand eller
lignende i en fryser på en varm sommerdag. De havde ikke fået den op i tide, og
væsken i flasken var blevet frossen og
havde udvidet sig. Ud fra dette ræsonnerede eleverne, at når væsken havde
udvidet sig, så ville den også fylde mere,
når den smeltede. For at udfordre elevernes forforståelse skulle de lave et forsøg,
som omhandlede hvilken forskel det gør,
om det er et isbjerg, der smelter, eller om
det er indlandsisen, der smelter. Resultatet kom som en overraskelse for eleverne,
da de fandt frem til, at det er indlandsis,
der påvirker havstigninger mest. Det var
herefter min opfattelse, at jeg havde
påvist den rette sammenhæng mellem

Liv i Skolen • 4/2015

INDDRAG ELEVERNES UNDREN I GEOGRAFIFAGET

havvandstand og indlandsis og fået ”rettet” deres viden, så de nu vidste, at øget
havvandstand forekommer når indlandsisen smelter.
Det efterfølgende år underviste jeg
samme klasse i geografi. Her viste det
sig, at den forståelse eleverne havde fra
natur/teknik omkring havvandstand og
indlandsis, ikke var helt så cementeret
som jeg havde forventet. Emnet i geografi
var energi og herunder kulstofkredsløb
samt drivhuseffekten. Her var det nærliggende at inddrage den globale opvarmning og dens indflydelse på havvandstanden. Jeg troede imidlertid, at der var en
generel forståelse i klassen for, at det specielt var indlandsisen, som havde betydning for ændringer i vandstanden. Det
viste sig dog, at der var flere af eleverne,
som stadig sad med samme forforståelse
som vi havde mødt i natur/teknik året før.
Elevers forforståelser
Hvorfor var eleverne ikke i stand til at
overføre den viden, som de havde tilegnet
sig i natur/teknik timerne til geografi?
Det oplagte og lidt slagordsagtige svar
kunne være: parallellæring, forstået på
den måde, at den forforståelse eleverne
kommer med, er svær at ændre. Så de
lærer at sige det, læreren gerne vil høre i
faget, men når de ikke har faget, så bruger
de den viden, den forforståelse, som de
havde før timen.
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Et bud på, hvorfor det er så svært at
ændre elevernes forforståelse, findes
hos Piaget, som taler om, hvordan elever
opbygger kognitive skemaer og strukturer. Når de skal ændre deres forforståelse,
så sker det igennem, hvad Piaget kalder
akkommodation, hvor allerede kendte
skemaer skal nedbrydes for at blive rekonstrueret med den nye viden, hvilket koster
mange ”psykiske kræfter”. For at elever
skal kunne etablere de psykiske kræfter, der skal til for at kunne nedbryde og
rekonstruere nye skemaer, er det vigtigt,
at man som lærer er opmærksom på den
psykodynamiske dimension, som kendes
fra Illeris’ læringstrekant.
Det er vigtigt, at eleverne er motiverede
for den opgave de sidder med, og for
at skabe en sådan motivation er der tre
behov, som ud fra min viden omkring
motivationsforskning er vigtige. Det
er vigtigt for eleverne, at de oplever en
følelse af kompetence, hvilket betyder,
at opgaverne skal ligge inden for deres
nærmeste udviklingszone, som kendes fra
Vygotsky. Det er også vigtigt for eleverne
at være selvbestemmende. For at opfylde
dette behov kan man fx give dem indflydelse på tiden, der skal bruges, hvilken
rækkefølge man vil arbejde med opgaverne eller valg af emne. Slutteligt handler
det om, at eleven skal have et socialt tilhørsforhold, hvilket betyder, at det sociale
liv i klassen har betydning for udbyttet af
undervisningen.
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Med de ovenstående pointer in mente vil
jeg vende tilbage til det førnævnte forsøg
i natur/teknik. Hvis man ser på måden forsøget var tilrettelagt på, så var det meget
lærerstyret. Jeg havde lavet grupperne, de
skulle arbejde i. Jeg havde bestemt metoden. Det var en såkaldt lukket opgave.
Eleverne havde ikke medindflydelse. Dette
kan have været med til at påvirke elevernes motivation i en negativ retning og
dermed være en af forklaringerne på, at

eleverne ikke fik den viden ud af det, som
jeg ønskede. Jeg kunne have tilrettelagt
undervisningen på en anden måde og
kunne måske have sikret, at eleverne fik
mere ejerskab og måske var mere motiverede for opgaven.
Afsæt i elevernes undren og hypoteser
Efterfølgende har jeg stiftet bekendtskab
med undervisningsmetoden IBSE. Denne
metode kunne have været en løsningi.

En begrundet undersøgende tilgang til undervisningen i naturfag
1

Baseret på en funktionel situation eller
tilfældige eller anbragt udgangspunkt.

Overraskelse, nysgerrighed, spørgende
Erklæring om problemet, der skal løses.

2

Ved at ræsonnere og ved brug af tilgængelig
viden.

Mulige forklaringer, mulige svar, skildring af
løsninger.
Hypoteser, der skal testes, eller i givet fald skal
kontrolleres i dokumentation.

3

Afhængigt af problemet og hypoteser, vælges en/flere protokoller, der omfatter valg af følgende:
Eksperimenter
Planlæg design varier kun en
faktor ad gangen.
Indsamle resultater gennem
observation eller
måling.

Prøv-dig-frem
Planlæg forskellige prøver.
Sammenlign
resultater.

Modeller
Analogibaserede ræsonnement, check vha.
modellen.

Observationer
Eller brug af
dokumenter
(billeder, data,
resultater fra eksperimenter).

Spørg, læs, søg
Ved at læse artikler/dokumenter
eller ved at interviewe kvalificerede parter.

Protokol design
4

Bemærke resultater og sammenligne med
testede hypoteser.

Bekræfte eller afvise antagelse eller nogle af
antagelserne.

5

Opsummerer alle bekræftede og forkastede
hypoteser.

Strukturerer viden der har udviklet sig til svar på
spørgsmålene.

6

7

Sammenlign med kendsgerninger/facts

Brug af den nye viden i en anden sammenhæng: i klasseværelset eller dagligdags situation.
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I IBSE modellen beskæftiger man sig med
elevernes forforståelse eller undren over
et fænomen. Dette fører til en hypotese,
der kan afprøves. Elevernes undren og
søgen efter viden bliver omdrejningspunktet, hvorimod læreren agerer som
facilitator. Med udgangspunkt i ovenstående tilfælde fra natur/teknik undervisning kunne man forestille sig, at eleverne
i samarbejde med læreren kom frem til en
hypotese, som kunne være noget lignende
med: Isen smelter, men hvilken betydning
har det, om det er et flydende isbjerg, der
smelter, eller om det er indlandsisen?
Klassen skal teste hypotesen om, hvorvidt det er underordnet, om det er et
frit flydende isbjerg eller indlandsisen,
der smelter, når man diskuterer havstigninger. Selvom klassen arbejder ud fra
samme hypotese, betyder det ikke, at de
alle skal lave samme forsøg eller komme
frem til samme forsøgsopstilling. Det er
også relevant at være opmærksom på, at
eleverne kan have behov for en vis faglig
basisviden, inden de går i gang. I dette
tilfælde viden omkring global opvarmning,
da dette kan være en forudsætning for, at
de bliver opmærksomme på problemstillingen.
Når eleverne og læreren har fundet frem
til en hypotese, er det vigtigt, at eleverne
først prøver at ræsonnere sig frem til en
mulig forklaring. Herefter skal forklaringen
afprøves i henhold til punkt 3 i oversigten
over IBSE modellen, hvor eleverne skal
lære, hvordan man laver en systematisk

30

Det vigtige er at læreren
medtænker formativ
evaluering fra start til
slut.

undersøgelse. Herefter kan de bekræfte
eller afvise deres antagelser. Det er altså
ikke meningen, at læreren skal komme
med en forklaring. Forklaringen skal eleverne selv finde frem til. Lærerens opgave
er at facilitere. Altså stille materialer til
rådighed, som eleverne kan bruge. I dette
tilfælde kan det være samme materialer,
som var i forsøgsordningen. Men der kan
også suppleres med andre materialer, hvis
det er nødvendigt i forhold til elevernes løsningsforslag. I IBSE modellen får
eleverne mulighed for at få medbestemmelse, som er en af de faktorer, der kan
skabe motivation. Desuden tilgodeser
denne model samspilsprocessen mere,
end det er tilfældet med en lukket opgave.
Det er således ikke læreren, der står med
det rigtige svar, og det kan være, at de
forskellige grupper bruger forskellige løsningsforslag.
IBSE er blot en fremgangsmåde. Det
vigtige er at læreren medtænker formativ
evaluering fra start til slut. Evalueringen
begynder allerede før selve undervisnin-
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gen, idet det er vigtigt at klarlægge elevernes forforståelse i forbindelse med givne
undervisningsemner. Netop i geografi,
hvor eleverne kommer med egne iagt
tagelser fra fjernsyn, fra deres hverdag
eller fra deres udlandsrejse i ferien, ser jeg
en unik mulighed for at bygge videre på
deres forforståelse.
Evalueringer undervejs
Som jeg tidligere har redegjort for, så
kan denne viden være ustruktureret og
mangelfuld. Der kan IBSE metoden være
et værktøj, som kan hjælpe læreren til at
få overblik over elevens viden. Derefter
har læreren mulighed for at hjælpe eleven
til at strukturere sin viden. Dette kan ske
igennem forskellige aktiviteter som f.eks.
individuelle samtaler med eleverne, hvor
læreren fungerer som vejleder, men det
kan også være gennem krav om f.eks.
dokumentation i en logbog. Denne kan
bruges til løbende at vurdere elevernes
læringsudbytte. Her bliver logbogen et
redskab til at vurdere og justere under
visningen.

Det er vigtigt at synliggøre for eleverne,
hvad målene for undervisningen er. At
synligøre, hvad vi allerede ved, og hvad vi
gerne vil vide. Dette skal følges op undervejs: Hvor langt er vi nået? Er den viden
eleverne besad i forvejen blevet mere
struktureret? Ligeledes er det vigtigt at
fokusere på, hvordan eleverne kan bruge
deres viden. I geografi er det vigtigt at
eleverne er i stand til at overføre deres
teoretiske viden til deres omverden,
så deres viden ikke bliver en viden som
lires af i klasselokalet og efterfølgende
glemmes, når man forlader klasselokalet.
Også her er IBSE en fordelagtig metode,
som muliggør førnævnte fokuspunkter.
Slutteligt er det selvfølgelig god skik
at afslutte undervisningsforløb med en
afsluttende evaluering, men her er det
også vigtigt at se fremad. Selvfølgelig skal
det undersøges, om eleverne har tilegnet
den viden og de færdigheder, som var
målene for undervisningen, men det er
også relevant at se på undervisningsformer og elevernes individuelle oplevelser
og resultater.
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Mindset-baseret
undervisning
– en introduktion
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I Danmark fremstår mindset-baseret undervisning som en pæda
gogisk metode, der vinder indpas i flere gymnasier og folkeskoler.
Denne artikel introducerer til emnet og diskuterer nogle af de
potentialer, der er ved at arbejde med mindset-baserede under
visningsformer. Vi giver også konkrete eksempler på hvordan man
i klasselokalet kan arbejde på at stimulere elever i retning af et
udviklende mindset.
Fastlåst og udviklende mindset
Gennem de seneste årtier har forskning
foretaget af den amerikanske psykologiprofessor Carol Dweck peget på betydningen af at arbejde med den enkeltes
læringsstrategi (mindset) for ad den vej
at forbedre læring for den enkelte elev
og i klasserummet som helhed. I løbet
af de sidste par år er tankegangen også
begyndt at vinde indpas i Danmark, blandt

andet gennem det arbejde, der foregår
på en stribe gymnasier og folkeskoler.
Mindset-baseret undervisning er optaget
af, hvordan man bedst muligt inspirerer
elever til at have lyst til at lære, også på
den lange bane.
Ifølge Carol Dweck kan der overordnet
sondres mellem to tankesæt, som får
afgørende betydning for udbyttet af

Liv i Skolen • 4/2015

MINDSET-BASERET UNDERVISNING

læring hos den enkelte elev: et fastlåst
(fixed) mindset og et udviklende (growth)
mindset. Et fastlåst mindset er udtryk
for, at man anser sine evner for givne og
rodfæstede, hvorimod man i et udviklende
mindset anser evner og færdigheder som
noget der udvikles over tid og derfor i høj
grad kan påvirkes og tilegnes (Dweck,
2006). Man vil sjældent enten alene have
et fastlåst eller udviklende mindset. I stedet skal de to forstås som yderpunkter på
et kontinuum, som man placerer sig inden
for. Herudover vil man ikke have et fastlåst eller udviklende mindset i alle livets
aspekter. Man kan fx have et overvejende
udviklende mindset i nogle situationer,
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mens man kan have et overvejende fastlåst mindset i andre.
En elev med et overvejende fastlåst
mindset vil tilgå nye skoleopgaver ud fra
en forestilling om, at der er en naturlig
grænse for, hvad der kan tillæres. Man
kan eksempelvis forestille sig eleven have
holdninger som: ”Matematik er bare ikke
mig” eller ”Jeg har ikke flair for sprog”. I
denne elevs optik bliver det groft sagt
opfattet som spildt arbejde at yde en
ekstra indsats, da resultatet er kendt
på forhånd. Omvendt vil en elev med
et udviklende mindset hele tiden være
optaget af at blive bedre ud fra en grund
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antagelse af, at det i høj grad er formbart,
hvor dygtig man kan blive inden for et felt.
Sat på spidsen vil eleven med et fastlåst
mindset være mest optaget af at se god
ud, og forsøge at skjule hvad man ikke
ved. Omvendt vil en elev med et udviklende mindset være mere optaget af den
feedback, der kan gøre vedkommende
bedre til at mestre et område.

Udviklende
mindset

Fastlåst
mindset

Mindset – fem grundsyn
Fem grundsyn kan medvirke til at anskueliggøre forskellene på et fastlåst og et
udviklende mindset. Det er (1) synet på
udfordringer, (2) modstand, (3) indsatsens
betydning, (4) feedback og (5) andres succes. Hovedpointerne fra de fem grundsyn
har vi sammenfattet i Figur 1, og de uddybes i de efterfølgende delafsnit.

Ud
fordringer

Modstand

Indsats

Feedback

Andres
succes

Søger det
ukendte

Vedholdende

Vejen
frem

Lærer af
feedback

Inspirerende

Søger det
sikre

Opgiver
let

Burde ikke
være nødvendigt

Fravælger kritisk
feedback

Trussel

Figur 1. De fem grundsyn. Inspireret af Kortnum, Nielsen og Videsen (under udgivelse)
og Dweck (2006).

For eleven, som besidder et fastlåst
mindset, bliver nye udfordringer nemt
set som en trussel mod det selvbillede,
som eleven eller omgivelserne har bygget
op af eleven. Når en elev påtager sig nye
udfordringer som eksempelvis at holde et
oplæg foran klassen, er der en risiko for at
det ikke lykkes (man kommer til at se dum

ud!) og denne risiko har eleven med et
fastlåst mindset typisk ikke lyst til at løbe.
Omvendt vil eleven med et udviklende
mindset søge nye udfordringer og nye
opgaver ud fra et rationale om, at her er
en mulighed for at blive bedre. Fejl anses
som et naturligt element i bestræbelserne
for at forbedre sig.
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Synet på modstand skiller også de to
læringsstrategier. For eleven med et fastlåst mindset tages modstand som udtryk
for at grænsen er nået for, hvad der kan
læres. Eleven giver hurtigt op og giver ofte
omgivelserne skylden. Har man omvendt
en læringsstrategi med afsæt i et udviklende mindset er man opmærksom på at
frustration er en naturlig del af læringsprocessen. Man insisterer på at arbejde
videre med opgaven, selvom den er svær.
I forlængelse heraf adskiller de to mindset
sig i synet på indsatsens betydning. En
elev med et fastlåst mindset vil typisk
hævde, at det ikke kan betale sig at yde
en stor indsats, da man ikke for alvor kan
forbedre sig. For ”talentet” med et fastlåst
mindset kan behovet for en stor arbejdsindsats i forhold til en given opgave ligefrem ses som et udtryk for, at man måske
ikke er så klog som andre og man selv
gik og troede. En elev med et udviklende
mindset vil i stedet gå til en ny opgave velvidende, at det betyder noget, hvor meget
tid der bruges på opgaven.
Feedback er en afgørende faktor i forhold
til at blive bedre, men for en elev med et
fastlåst mindset vil kritisk feedback ses
som noget, der enten piller ved elevens
selvopfattelse som et talent eller blot
bekræfter eleven i, at man da vist ikke
har det store potentiale inden for dette
fag. Omvendt vil en elev med et udviklende mindset selvfølgelig være glad for
den positive feedback, men allermest
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interesseret i den kritiske fremadrettede
feedback.
Det sidste forhold, der er med til at
adskille de to læringsstrategier, er synet
på andres succes. Hvordan håndteres
klassekammerater, der klarer sig godt i
for eksempel engelsk? Ser man det som
inspirerende og forsøger at aflure, hvad de
gør godt (udviklende mindset)? Eller ser
man dem mere som en trussel mod ens
egen plads i hierarkiet og de derfor er med
til at stille en selv i et dårligere lys (fastlåst
mindset)?
Arbejdet med elevernes mindset i klasselokalet: selvrefleksion som eksempel
Fra lærer- og skoleside kan man arbejde
på at flytte eleverne mod det udviklende
mindset ved hjælp af en stribe metoder og
aktiviteter. Der er aktiviteter rettet mod
den enkelte elev, aktiviteter rettet mod
klassemiljøet og til skolen som en samlet organisation. Der er også aktiviteter
rettet mod den enkelte lærers udvikling
og kollegaer imellem. I denne artikel laver
vi et nedslag og stiller skarp på mindsetaktiviteter som retter sig mod den enkelte
elev. Vi vil fokusere på hvordan man som
lærer kan guide eleven i retning af selvrefleksion over eget mindset og skabelse af
målsætninger der stimulerer et udviklende
mindset.
En af metoderne til at flytte elever i retning af et udviklende mindset er ved at få
dem til at reflektere over egne handlinger
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og tankemønstre (Blackwell, Trzesniewski
& Dweck, 2007). Der er selvsagt mange
forskellige måder, hvorpå det kan gøres.
Blandt de potentielt stærke refleksionsværktøjer er et særligt mindset-refleksionsskema som man fx har arbejdet med
på Viborg Gymnasium og HF. Med afsæt
i et refleksionsark med tolv spørgsmål
udfylder eleverne nedenstående ”diamant” (Figur 2). Spørgsmålene dækker
kategorierne: udfordringer, modstand, indsatsens betydning og feedback, og placerer i hver kategori eleven på en skala, hvor
en lav score svarer til et fastlåst mindset
og en høj score til et udviklende mindset.
Diamanten vil være individuel fra elev til
elev og det er vigtigt at forstå, at der ikke

er tale om en test, men alene et refleksionsværktøj. Jo tættere eleven kommer på
de 15 point, som er maksimum på skalaen,
des mindre er der behov for at arbejde
mere med dette indsatsområde.
Forestil dig ”den flittige pige” – lad os
kalde hende Lise. Hun findes i de fleste
klasser. Hun laver sine skoleting til tiden
og klarer sig fagligt godt. Hvordan kan
man som underviser give denne elevtype
en konstruktiv feedback, der hjælper
hende med at blive (endnu) bedre? Lad
os se på Lises refleksioner. Som Figur 2
viser, er hun relativ god til at håndtere
modstand og søge feedback. Hun er ikke
blandt de første i klassen, der opgiver

”Den flittige pige”

For eleven med
et fastlåst mindset
tages modstand
som udtryk for at
grænsen er nået
for, hvad der kan
læres.

Udfordringer
15
13
11
9
7
5
Feedback

3

Indsats

Figur 2. Eksempel på resultat af elev
refleksioner. Inspireret af Kortnum,
Nielsen og Videsen (under udgivelse)

Modstand
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Mindsetbaseret
undervisning læner sig
op ad en læringskultur,
hvor det ”at lære at lære”
bliver centralt.

ævred, når det strammer til, ligesom hun
møjsommeligt læser sig igennem underviserens kommentarer i for eksempel de
tyske stile.
Når det kommer til indsats, kan det måske
ved første øjekast overraske, at Lise ikke
slår ud tæt på de 15 point. Denne faktor er
imidlertid et udtryk for, hvor stor betydning man tillægger indsatsen for at nå
langt. Lise yder godt nok en stor indsats,
men mest for ikke at skuffe venner og
familie. Et vigtigt indsatsområde vil være
at give Lise troen på og erfaringer med, at
indsatsen rent faktisk forbedrer hende.
Det andet store indsatsområde for Lise er
”synet på udfordringer”. Lise er typen, der
vælger de sikre opgaver, vælger at skrive i
den samme genre hver gang og kun rækker hånden i vejret, når hun er 100 % sikker
på svaret. Hvis Lise for alvor skal blive
bedre, skal hun turde lave fejl.
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Med refleksionsarket i hånden og Lises
egne tanker, bliver det langt lettere for
underviseren at guide Lise og eksempelvis hjælpe hende med at formulere egne
målsætninger, der flytter hendes handlinger i retning af et udviklende mindset.
Selvom ovenstående eksempel er fra
gymnasieskolen, kan også lærere i folkeskolen hente inspiration fra refleksionsværktøjet. Refleksionsværktøjet er allerede blevet anvendt på 7. og 8. klassetrin
på visse folkeskoler. Først skulle eleverne
forholde sig til en fritidsaktivitet, som de
var gode til, fx fodbold. Efterfølgende blev
refleksionerne udført på skoleaktiviteter.
Flere elever havde her en aha-oplevelse
i forhold til, at det var de samme forhold
(udfordringer, modstand, indsats, feedback og andres succes), der var afgørende
i skolearbejdet som i deres fritidsinteresse. Lærere på grundskolens ældste trin
har endvidere haft modellen fra Figur 1
hængende i klasselokalet, så mindset-temaerne kunne inddrages i italesættelsen
af de daglige opgaver.
Afrunding
Mindset-baseret undervisning er selvsagt
ikke et ”quick fix”, der automatisk forbedrer din undervisningspraksis. Men de
foreløbige erfaringer på dansk grund tyder
på, at mindset-principper kan være med til
at skabe en brugbar ramme om undervisningen. Undervisningsformen giver mulighed for på en konstruktiv måde at tage
eleven med i feedback-processen ved at
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få eleven til at reflektere over egne styrker
og svagheder. Den søger også at rette
opmærksomheden væk fra en performancekultur, hvor det vigtigste er resultatet
af den seneste test eller at skulle ”se god
ud” i underviserens øjne. I stedet læner
mindset-baseret undervisning sig op ad
en læringskultur, hvor det ”at lære at lære”
bliver centralt.
I denne artikel har vi givet et eksempel
på, hvorledes der kan arbejdes med den

enkelte elevs mindset, men mindset sigter
også mod at påvirke klassemiljøet eller
miljøet på hele skolen. Mindset bliver i
denne sammenhæng ikke alene en ramme
for den enkelte elevs udvikling, men også
for personalets og hele skolens udvikling.
Det er et opgør med en nulfejlskultur og i
stedet en oplevelse af, at alle i organisationen – såvel elever, lærere som ledere –
skal reflektere over successer og fiaskoer
og turde søge og give feedback.

Mindset har i løbet af de seneste
2-3 år vundet indpas på en
stribe skoler i Danmark, både på
grundskole-niveau og i gymnasiet.

Forfatterne til denne artikel udkommer omkring årsskiftet med en bog
om mindset henvendt til undervisere
på alle klassetrin.

Nogle af de skoler, der arbejder med
mindset er: Gymnasierne Odder Gymnasium, Århus Akademi, Mulernes
Legatskole, Aalborghus Gymnasium,
Fredericia Gymnasium og Viborg
Gymnasium og HF samt grund
skolerne: Viborg Private Realskole,
Møllehøjskolen Viborg, Odder Lille
Friskole og Houlkærskolen.

Bogen udgives hos Dansk Psykologisk Forlag og giver ud over en
gennemgang af selve tankegangen
også mange praksisnære eksempler
på, hvad man som underviser kan
gøre for at arbejde med metoden i
den daglige praksis i klasselokalet.
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Med afsæt i den newzealandske professor John Hatties feedback
model giver denne artikel et perspektiv på, hvordan der kan
arbejdes med effektiv feedback i undervisningen. Artiklen belyser
hvordan en god feedbackkultur har betydning for, at læringsmål og
feedbackprocesser anvendes konstruktivt og effektivt i elevernes
læreprocesser. Der gives desuden et eksempel på differentiering
af fælles læringsmål og hvordan feedback, med afsæt i elevernes
forudsætninger, kan gives i henhold til aktuelle læringsmål.

Skolereformen og Hatties feedback
model
Den nye skolereform har øget fokus
på læringsmål og feedback i lærerens
undervisning. Det skyldes ikke mindst de
nye forenklede Fælles Mål, som er blevet
præciseret med henblik på at give lærerne
et redskab til at arbejde med differentierede læringsmål i undervisningen.

Men hvorfor al den opmærksomhed på
læringsmål og feedback? For at besvare
dette spørgsmål skal blikket vendes mod
uddannelsesforskningen, hvor John Hattie
i den grad har indtaget scenen. Hattie har
blandt andet med afsæt i sin omfattende
forskning udarbejdet en liste, hvor han
kategoriserer 150 faktorer i relation til
læringseffekt. Det er ikke svært at gætte,
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hvor læringsmål og feedback med en
effektstørrelse i kategorien ” zonen for
ønskede effekter” befinder sig – nemlig på
den øverste del af listen.
I Hatties forskning (Hattie: 2009) fremstår
feedback som et nuanceret og komplekst

fænomen, hvortil knyttes en lang række
underliggende faktorer. Med afsæt i disse
faktorer har Hattie udviklet en evidensbaseret feedbackmodel, hvilken kan
understøtte forståelsen af de forskellige
elementer, som feedback består af. (Ibid.)

Feedback kultur
Læringsmål og
succeskriterier

Feed Up, Feed Back,
Feed Forward

Opgaveniveau

Procesniveau

Selvreguleringsniveau

”Personligt
niveau”

Figur 1. Forenkling af Hatties feedbackmodel med modellens forskellige elementer
(Hyldahl 2015
Formålet med modellen er at reducere
afstanden mellem læringsmålet og det,
som eleven allerede kan. Afstanden reduceres ved at sætte tilpas udfordrende
læringsmål, som opnås ved hjælp af effektiv feedback. Effektiv feedback besvarer
tre spørgsmål:

- Hvad er målet?
- Hvor er jeg nu i forhold til målet?
- Og hvad er næste skridt?
Feedbackspørgsmålene kan besvares på
fire forskellige niveauer: Opgave-, proces-,
selvregulerings- og personligt niveau.
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(Hattie: 2007) Feedbackmodellen er
omgivet af en feedbackkultur, hvilken danner rammen for det mindset, som lærer
og elever bør tilegne sig, inden modellen
på succesfuld vis kan implementeres i
skolernes praksis. (Nottingham: 2013)
Den gode feedbackkultur fordrer et
dynamisk mindset
Den kultur som dominerer skolen er afgørende for, hvorvidt feedbackmodellen kan
implementeres i praksis. Der er derfor
ikke tale om konkrete tiltag og metoder,
der alene bør anvendes instrumentelt i
undervisning. Det centrale er den måde,
vi tænker læring på (Hyldahl: 2015). Det
gælder ikke blot lærerne, men alle der
omgiver den enkelte elev, såsom ledere,
pædagoger, kammerater, forældre mv.
Den måde, som eleverne forstår læring
på, har indflydelse på deres motivation og
selvforståelse. Til daglig kommer lærerens
læringsforståelse, ofte ubevidst, til udtryk
i de udsagn, som anvendes i læringssituationer. Det er derfor vigtigt at stille sig
selv spørgsmål som: Hvordan forstår jeg
intelligens? og hvordan opnås læringsfremskridt? Halvdelen af os besidder
nemlig et overvejende fikseret mindset og
mener at intelligens er en fast størrelse,
mens resten, der besidder et overvejende
dynamisk tankesæt, mener at intelligens
er bevægelig. Læringsfremskridt betragtes også på forskelligt vis. Nogle tror, at
fremskridt skyldes medfødte naturlige
evner, hvorfor fremgang nydes på trods af
lille indsats. Andre tror at anstrengelser

43

og indsats er mest centrale for graden af
fremskridt, hvorfor fremgang kun nydes
ved stor indsats. Det er muligt at bevæge
sig ind og ud af forskellige mindset i forskellige situationer (Nottingham 2013).
Det dynamiske mindset baner vejen
for læring i arbejdet med udfordrende
læringsmål, da udfordringer anskues som
muligheder for at lære nyt. Derudover
giver det kun mening at sammenligne
læringsresultater med elevens tidligere
præstationer, da fokus er elevens egne
læringsfremskridt, og ikke hvordan vedkommende klarer sig i forhold til kammeraterne. God feedbackkultur indbefatter
derfor et dynamisk mindset, hvor alle kan
lære alt det de vil, så længe de har viljen til
at gøre en indsats, og læreprocessen faciliteres af læreren (Hyldahl: 2015).
Fra forenklede Fælles Mål til læringsmål
Med afsæt i et dynamisk mindset er
læringsmål udgangspunkt for effektiv
feedback. Det er derfor væsentligt at
læringsmålene formuleres klart og er

Formålet med modellen
er at reducere afstanden
mellem læringsmålet og
det, som eleven allerede
kan.
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MATEMATIK (EFTER 6. KLASSE)
Kompetenceområde og -mål
Geometri og måling. Eleven kan
anvende geometriske metoder og
beregne enkle mål.
Færdigheds- og vidensmål
Eleven kan anslå og bestemme
omkreds og areal. Eleven har viden
om forskellige metoder til at anslå og
bestemme omrkeds og areal, herunder
metoder med digitale værktøjer.
Læringsmål
Du skal udregne omkreds og areal
på forskellige måder.
Succeskriterier
1. 	Du skal vise og beskrive, hvor
omkredsen er på forskellige figurer
2.	Du skal vise og beskrive, hvor arealet
er på forskellige figurer
3.	Du skal finde omkreds og areal af
forskellige figurer
4. Du kan forklare formlen for arealet
5.	Du kan måle dig frem til omkredsen
af forskellige figurer
6.	Du kan måle dig frem og beregne
omkredsen (anvend formel)
7. 	Du kan måle dig frem og beregne
arealet (anvend formel)
8.	Du kan forklare forskelle og ligheder
på m, m2 og cm2
Figur 2. Eksempel på læringsmål &
succeskriterier for geometri og måling,
som eleven skal kunne efter 6. klassetrin
(Hyldahl 2015)
synlige for alle, så ingen er i tvivl om, hvad
der skal læres. Efter målfastsættelsen
kan læreren synliggøre, hvad eleverne skal
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gøre for at nå deres læringsmål. Fokus
flyttes således fra ”hvad skal vi lave i dag”
til ”hvad skal vi lære i dag”. Læringsmål
giver desuden eleverne større mulighed
for medansvar i læreprocessen, da de er
bevidste om, hvor de er på vej hen.
Det vil være hensigtsmæssigt at tage
udgangspunkt i forenklede Fælles Mål,
når læringsmålet skal formuleres. På den
måde sikres et bevidst fokus på de nationale mål i undervisningen. Det kan gøres
ved at afkode kompetenceområde og mål
samt de færdigheds- og vidensmål, der
skal arbejdes mod. Herefter kan læringsmålet formuleres med afsæt i førnævnte
måltyper (jf. figur 2.). Læringsmål bør være
specifikke, men alligevel tilstrækkeligt
overordnet til, at målet kan differentieres
og specificeres for hver elev vha. succeskriterier (Hyldahl: 2015).
Kriterier for succesfuld målopfyldelse
Et fælles læringsmål for klassen kan differentieres ved hjælp af succeskriterier.
Succeskriterier betegner det som eleven
skal gøre, kunne eller demonstrere mv. for
at opnå læringsmålet. Succeskriterierne
skal være observérbare og evaluérbare for
alle parter, hvorfor formuleringerne ikke
bør indeholde diffuse udtryk som ”kende
til” og ”have viden om..”. (Nielsen: 2013,
Pedersen:2013, Slemmen: 2012).
Succeskriterierne karakteriserer vejen
til læringsmålet og selvom læringsmålet
er det samme, kan vejene dertil sagtens
være vidt forskellige. De forskellige veje
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udarbejdes med afsæt i de forventninger
og krav, som læreren har til den enkeltes
målopnåelse. Læreren kan sagtens have
samme forventninger til forskellige børn.
For eksempel kan læreren vurdere at tre
veje vil inkludere eleverne i hans klasse,
i en anden klasse kan to eller måske fem
veje være nødvendige for at inkludere alle
i det faglige fælleskab. Som udgangspunkt kan læringsmålet udpensles i tre
veje ved hjælp af tre typer af kriterier
(Nielsen 2013, Pedersen 2013, Rasmussen
2012):
1.	Minimumskriterier, som betegner
det grundlæggende, som alle helst
skal lære
2.	Middelkriterier, som går mere i
dybden, har flere nuancer og som
mange helst skal lære
3.	Maksimumskriterier, hvilke
betegner det, som nogle få kan
bygge ud med.

Til hvert kriterie kan de pågældende succeskriterier tilknyttes. I den sammenhæng
kan læringstaksonomier være behjælpe
lige, da disse er inddelt i læringsniveauer.
Succeskriterierne kan formuleres i
henhold til typen af kriterium ved hjælp
af et udvalgt læringsniveau. John Biggs
SOLO-taksonomi anvendes ofte i natur
videnskabelige fag (Hyldahl: 2015, Biggs
& Tang 2007).
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SOLO taksonomien
SOLO taksonomiens fire læringsniveauer
betegnes som ensidigt struktureret tænkning, flersidigt struktureret tænkning,
relationel tænkning og udvidet abstrakt
tænkning. Der er progression gennem de
fire niveauer, hvorfor tænkningen bliver
mere og mere kompleks. Som eksempel kan minimumskriteriet relateres til
ensidigt- og flersidigt struktureret tænkning, middelkriteriet til den relationelle
tænkning og maksimumskriteriet til den
udvidet abstrakte tænkning. Det er vigtigt
ikke at låse sig fast på et niveau og en
læringstaksonomi, når succeskriterierne
formuleres. Taksonomien skal anskues
som et redskab til at kategorisere overflade- og dybdelæring (Biggs & Tang 2007,
Entwisle & Ramsden: 1983).
I figur 2 anskues et eksempel på succeskriterier for læringsmålet ”Du skal kunne
udregne omkreds og areal på forskellige
måder”. Her er farvekodning anvendt til at
synliggøre de tre veje, som er formuleret
med inspiration fra SOLO-taksonomien.
Synliggørelse af alle succeskriterierne
giver eleverne mulighed for selv eller i
dialog med læreren eller kammerater at
fastsætte deres succeskriterier. Der kan
altid tilføjes eller fjernes succeskriterier
gennem hele læreprocessen, hvilket gør
denne tilgang dynamisk via løbende justering. Effekten af denne tilgang afhænger
af, hvorvidt eleverne opfatter egen læring
ud fra et dynamisk tankesæt (Hyldahl:
2015).
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De tre feedbackspørgsmål feedbackløkken
For at opnå succeskriterierne og i sidste
ende læringsmålet er feedback i læreprocessen nødvendig. Feedback kan gives af
eleven selv, af læreren, forældrene, kammerater, computeren, bogen mv. (Hattie &
Timberly: 2007) Det sker ofte, at der gives
feedback på det, der umiddelbart falder
i øjnene. Måske har eleven fokuseret på
indholdet i en dansk stil og har gjort sig
særlig umage med at beskrive nuancer
i vedkommendes oplevelser. Når eleven
modtager feedback, har læreren måske
haft fokus på grammatikken, hvilket de
fleste elever ville finde demotiverende.
Feedback skal knyttes til de områder,
hvor eleven har lagt energi i læringsopgaven, hvorfor succeskriterier hjælper til at
afstemme læringsfokus mellem elev og
lærer (Broadfoot: 2007).
Ved at sætte klare succeskriterier sikres
således et fælles fokus, der skaber mulighed for anerkendelse af elevens indsats.
Læringsmål og succeskriterier kalder
Hattie Feed Up jf. feedbackmodellen og
betyder derfor, at Feed Back (hvordan
eleven klarer sig) og Feed Forward (hvad
er næste skridt) altid skal føre tilbage
til læringsmålet og dets succeskriterier.
Spørgsmålene er afhængige af hinanden
og udgør derfor en feedbackløkke (Hattie
& Timberly: 2007) Feedback kan ved brug
af feedbackspørgsmålene struktureres
effektivt. Her kan evalueringsskemaer
(rubrics) være velegnet (Slemmen: 2012).
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Det skal understreges at succeskriterierne som tidligere nævnt ikke bør være
fuldstændig låste, så der på dynamisk vis
kan tilføjes og fjernes enkelte kriterier i
læreprocessen.
Det er centralt at anderkende successerne ved at markere disse i opgaven for
eksempel ved at bruge en gul overstregningstus. På den måde kan læreren bruge
sin energi på at give Feed Forward (fremadrettet feedback), der hjælper eleven til
at blive endnu bedre (Clarke: 2013).
Bevidsthed om feedbackniveau
Lærerens feedback gives på følgende
niveauer: opgaven, processen, selvreguleringen og personen. Ofte indeholder
feedback et sammensurium af de forskellige niveauer. Der foregår en progression
i modtagerens refleksion fra opgaveniveauet over procesniveauet og op til selvreguleringsniveauet. Personniveauet står
lidt for sig selv, da feedback på personen
ikke kan anvendes fremadrettet i opgaven.
Det kan dog have en stor indvirkning på
selvforståelsen og motivationen, hvorfor
ros og ris altid bør knyttes til handlinger,
da disse nemt kan ændres til næste gang.
Det er derimod svært at ændre på personlighed. Endvidere bør den personlige feedback holdes separat fra faglig feedback,
da fokus ofte vil falde på den personlige
feedback (Nottingham. 2013, Hattie &
Timberly: 2007). Bevidsthed om niveauerne kan effektivisere den feedback som
gives og samtidig udvikle selvregulering
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gennem refleksion og metarefleksion over
eget læringsarbejde. Bevidsthedsniveauet
øges ved at analysere den feedback, som
bibringes i undervisningen.
Specifikt feedback på opgaven
Feedback på opgaven er meget udbredt
i skolen i dag og fokuserer på, hvad der er
korrekt og ukorrekt. Den kommer blandt
andet til udtryk i form af røde streger eller
flueben i matematikafleveringen, men
også ved at give det rigtige resultatet
eller specifik information, som ikke kan
generaliseres. Feedback på dette niveau
bør gives, hvis der påbegyndes et helt
nyt emne, hvor eleverne ikke besidder
den nødvendige forforståelse. I praksis
kan feedback på opgaven betragtes som
monologisk (Ibid.). Hattie understreger, at
der ofte gives feedback på dette niveau,
selvom feedback på de andre to niveauer
ville være mere læringsfremmende for
eleven.
Læringsstrategier i læreprocessen
Når der gives feedback på læreprocessen udfordres tænkningen, da hensigten
er at udvikle læringsstrategier. Læringsstrategier er karakteriseret ved, at de kan
bruges i forskellige sammenhænge og
indgå i elevens repertoire, når forskellige
læringsopgaver skal løses. Fokus bliver
vejen til resultatet og ikke resultatet i sig
selv. Her vil flueben være nytteløse, da
de ikke lærer eleven strategier, som kan
anvendes til at løse lignende opgaver i
fremtiden. Feedback på processen kom-
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Fokus flyttes således fra
”hvad skal vi lave i dag?
” til ”hvad skal vi lære i
dag? ”

mer til udtryk som formativ feedback i
form af kommentarer indeholdende hints,
ideer og redskaber, der evt. kombineret
med reflekterende spørgsmål er med til at
udvikle elevens strategirepertoire (Hattie:
2009).
De fleste kender den klassiske visualisering af lagkagen, som ofte anvendes i
arbejdet med brøker og procent. Lagkagen er en visuel læringsstrategi, som kan
uddybe matematikforståelsen. Andre
strategier kan være en tidslinje, tabeller,
tælletavler, analogier fra praksis, kategorisering, overstregning af talte objekter,
modellering via centicubes mv. Strategierne kan være mentale som fysiske - kun
fantasien sætter grænser. Det vil dog
være hensigtsmæssigt at efterstræbe, at
strategierne med tiden udvikles til indre
billeder (Weinstein et al. :2013). Med tiden
kan eleven udvikle et stort strategirepertoire, så feedback på procesniveauet ikke
længere vil være tilstrækkelig udfordrende.
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Regulering af egen læreproces
Feedback på selvreguleringsniveauet
udvikler metakognitive strategier, hvor
viden om, hvordan strategier anvendes
og deres funktion i forskellige situationer
efterstræbes. Det indebærer at man kan
afkode egnede strategier til den læringsopgave, der arbejdes med. Feedback på
dette niveau udvikler også færdigheder i
selvevaluering og færdigheder i at besvare
de tre feedbackspørgsmål: ”Hvad er mit
mål? ”, ”Hvordan klarer jeg det? ” og ”Hvad
er mit næste skridt? ” Når selvregulerende
feedback gives, skal det udvikle selvtillid
og selvkontrol til regulering af egen læreproces. Det vil i praksis komme til udtryk
som spørgsmål, så eleven gennem refleksion over egen læreproces finder frem til
fejlfinding og strategier, der kan anvendes
fremadrettet.
For at feedback er mest effektiv er det
centralt at sigte efter det rigtige feedbackniveau dvs. afkode den læringsfase
som eleven befinder sig i. Hvis læreren er
usikker, anbefaler Hattie at sigte efter det
højeste af de to niveauer som overvejes,
da feedback altid kan korrigeres ved at
anvende et lavere feedbackniveau, hvorimod det modsatte ville være vanskeligt.
Det vil synes uhensigtsmæssigt at komme
med hints på procesniveauet, hvis svaret
allerede er givet på opgaveniveauet (Hattie & Timberly: 2007, Hattie: 2012).
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Feedback – fra begyndere til kompetente
lærende
Med afsæt i Hatties feedbackmodel er et
dynamisk mindset centralt for at effektivisere feedbackprocesserne. Læringskulturen bør derfor afføde et fokus på egne
læringsfremskridt uafhængig af, hvordan
andre i klassen klarer sig. Det er centralt
at sigte efter differentierede læringsmål
for eksempel ved hjælp af succeskriterier, som endvidere fungerer som fælles
ramme for feedbackprocessen. Det giver
mulighed for, at feedback fra lærere og
kammerater kan struktureres og systematiseres ved hjælp af feedbackspørgsmålene, der besvarer, hvordan eleven
klarer sig i forhold til læringsmålet og
hvad næste skridt kan være. Med hjælp fra
feedbackniveauerne udvikles elevernes
selvregulering, hvorfor deres færdigheder i at lære udvikles og gør dem til mere
kompetente lærende. Der sigtes således mod at ruste elevernes selvtillid og
strategirepertoire, så de på mere selvstændig vis har mod på at kaste sig ud i
nye udfordringer, som giver mulighed for
læring. Hatties feedbackmodel fordrer en
formativ feedbackkultur, hvor målet ikke
er karakteren eller resultatet i sig selv.
Det vigtige bliver i stedet successerne og
den fremadrettede feedback, som hjælper
eleven til at blive endnu bedre – også til
at lære.

VIA University College

49

Litteratur
Biggs, J.B. & Tang, C. (2007): Teaching for Quality Learning at university What the student Does. Open University Press.
Broadfoot, P. (2007): An Introduction to Assessment. Continuum International
Publishing Group.
Clarke, S. (2003): Feedback in the primary classroom. Hodder Education.
Entwistle, Noel J. & Ramsden, Paul. (1983). Understanding Student Learning.
London & Canberra: Croom Helm
Hattie, J. (2009): Visible Learning. Routledge.
Hattie, J. (2013): Synlig læring – for lærere. Dafolo Forlag.
Hattie, J. & Timperley, H. (2007): “The power of feedback”. I Review of Education
research, (1)81-112.
Hyldahl, K. (2015): ”Feedback viser vejen til læring” – Vejledningshæfte til anvendelse af
feedbackplakater i arbejdet med feedback og læringsmål. Dafolo forlag
Pedersen, K.H. (2013): ”Feedback – en metode til kompetenceudvikling hos børn og
unge i den pædagogiske praksis”. I CEPRA-striben, nr. 15 Center for evaluering i praksis,
CEBRA, University College Nordjylland.
Madsen, A. & Frank, N. (2014): Den visuelle lærer. www.Toolsforschools.dk.
Nielsen, B. (2013): Læringsmål og læringsmåder. Gyldendals Lærerbibliotek.
Nottingham, J. (2013): Nøglen til læring. Dafolo Forlag.
Rasmussen, J. (2012): Innovation og kreativitet i en kompetencemålstyret skole. KvaN.
Tidsskrift for læreruddannelse og skole, 92,73-84.
Slemmen, T. (2012). Vurdering for læring i klasserommet. Gyldendal Akademisk.
Weinstein, C.E., Bråten, I. & Andreassen, R. (2013): ”Læringsstrategier og selvreguleret
læring: teoretisk beskrivelse, kortlægning og undervisning”. I Andreassen, R., Bjerres
gaard, H., Bråten, I., Hattie, J., Hermansen, M., Hopfenbeck, T.N., Kirkegaard, P.O., Madsen,
C., Timperley, H., Weinstein, C.E. & Slemmen Wille, T. Feedback og vurdering for læring.
Dafolo Forlag.

Liv i Skolen - 4/2015
Af Kim Negendahl, lektor

50

Feedback, når
studerende yder
respons
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Kim Negendahl er cand. mag i geografi og samfundsfag, lektor og underviser
på Læreruddannelsen i Nørre Nissum og Skive

Det er altid et centralt element, når der undervises på lærer
uddannelsen, hvordan der skabes refleksion hos de studerende
over egen praksis og over professionsudøvelsen. I denne artikel
rettes fokus mod en beskrivelse af tre forskellige steder inden for
naturfagsundervisningen på Læreruddannelserne i Nr. Nissum og i
Skive, hvor dialog og refleksion skal opleves af de studerende som
meningsgivende og befordre oplevelse af feedback. Herved kan
de studerende få indsigt og redskaber, de selv kan anvende i deres
fremtidige profession.

Naturfag og profession er områder for
respons og feedback
Respons, dialog og refleksion er centrale
elementer i feedback. Vi finder dem i alle
undervisningsfag som elementer i den
studerendes læring og derfor også som
redskaber i professionen, der skal tilegnes
af den kommende lærer. For naturfagene

kan hævdes, at ud over denne professions disciplin er dialog og refleksion med
efterfølgende ændring af forståelse eller
adfærd knyttet til den naturvidenskabelige metode og vidensakkumulering. Det
at have dialogen og beherske de konstruktive spørgsmål er særlig centralt for
naturfagene.
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I det seneste år har vi på Læreruddannelserne i Skive og i Nr. Nissum arbejdet med
at skabe refleksion og dermed feedback
hos de studerende i naturfagene gennem
udnyttelse af de muligheder, der ligger i
organisering af studiet på de to steder.
Der arbejdes med fem til seks studie
temaer inden for de forskellige undervisningsfag. Ud over at dække forskellige
faglige områder har studietemaerne haft
forskellige pædagogiske og didaktiske
fokusområder som uderum, inddragelse
af feltarbejde og museumsdidaktik i.
Her kobles til faglig læsning, vurdering
af undervisningssystemer og undervisningsmaterialer samtidig med at konkrete
undervisningsmetoder og principper som
IBSEii, storyline og projektarbejdsformer
ekspliciteres.
For at opnå en syntese mellem disse elementer bliver mulighederne for udnyttelse
af praksistilknytninger formålstjenligt.
De studerende kan i praksissituationer
på forskellige måder opleve hvordan redskaber, principper og organiseringer kan
medvirke til og skabe en egen erkendelse
over handlingsmuligheder og konsekvenser. Den studerende står herved på
skulderene af egne undervisere i læreruddannelsen og kan trække tråde tilbage
til sine egne folkeskoleoplevelser. Herved
gøres egen læring til praksis i professions
udøvelsen, sådan som Lars Lindhart
trækker fremiii.
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Som lærer kan det nogle
gange være svært under
gruppearbejde at se
tegn på læring.

Blandt de steder, hvor de studerende
oplever muligheden for refleksion over
egen praksis, er i Teaching Lab-forløb
ene. De er dog beskrevet andre steder.
Derimod fremdrages andre muligheder
for praksistilknytninger ved deltagelse i
arrangementer uden for selve studiet og
de muligheder, der knytter sig til arbejdet
med de obligatoriske studieprodukter.
Områder for feedback i
professionspraksis
Gennem de seneste år har Teaching Lab
været et fast element for de studerende
i deres mulighed for at opnå af praksis
erfaring i professionen på Nr. Nissum. Del
tagelse i Teaching Lab er både generelt
og for naturfag beskrevet andre steder,
eksempelvis af Per Fibæk Lauerseniv.
Her skal kort fremhæves, at netop det
selv-definerede pædagogiske fokus hos
de studerende medvirker til at skærpe
opmærksomheden hos dem. Gennem
de muligheder for dialog som pauser i
undervisningen og i forløbene giver, er der
mulighed for justering. Dialog med egen
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underviser og klassens faglærer har herved værdi for den betydning som refleksionen over egen læring får. Det viser sig
dels gennem ændring i de strategier og
metoder der anvendes og dels med muligheden for den konkrete vurdering af, hvilken effekt og betydning forandringerne
har for undervisningen.
I naturfagene har vi gennem året mulighed for at deltage i forskellige offentlige
arrangementer som Skovens dag eller
Nissum fjord-dagen. Ved disse lejligheder
får de studerende gennem bemanding
af forskellige stationer som eksempelvis
undersøgelse af vanddyr ud fra makroindex metoden mulighed for at styrke
deres faglige viden med kendskab til de

mindre vanddyr og brugen af de redskaber
der anvendes i forbindelse med denne
øvelse.
Ud over den faglige øvelse og indsigt, der
måtte komme gennem en besvarelse
af de besøgendes spørgsmål, har de
studerende mulighed for at arbejde med
dialog og spørgsmål over for rækken af
nye besøgende i forskellige aldre. De får
herved mulighed for at opnå direkte erfaring med progressionsaspektet i arbejdet
med uderum og undersøgelse af vandhullet, som det beskrives af Bjarne Gollesv.
De forskellige aldre hos de besøgende
giver her mulighed for at arbejde med
den faglige dialog, få stillet spørgsmål på
en konstruktiv måde og anvise brugen af

Eget Foto, deltagelse i Skovens dag, med makroindex-undersøgelse
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materialer til de forskellige besøgende.
Deltagelsen i sådanne arrangementer
har i lighed med Teaching Lab-forløbene
en mere uformel karakter og er ligeledes
blottet for bedømmelse i modsætning
til praktikken. Deltagelse får derimod
mere karakter af oplæring og vejledning
gennem en løbende dialog. Dette giver
de studerende en løbende mulighed for
refleksion over egen og andre studerendes handlen og samtale med de besøg
ende. Efter forløbet får den studerende
så en yderligere mulighed for refleksion
og bearbejdning, når oplevelserne ved
stationen videreformidles til andre studerende, der ikke har deltaget i den konkrete
aktivitet. Gennem sin formulering af
oplevelsen og egne refleksioner opnår
den studerende en metakognitiv oplevelse, der ikke kun har en vidensfaglig
forankring, men også indsigt i, hvordan
læring skabes og konstituerer sig.
Feedback koblet til studieprodukter
Et område, hvor der arbejdes med
respons og dialog, er i arbejdet med de
obligatoriske studieprodukter og med

En central udfordring
er sigtet med at flytte
fokus fra indhold og fejl
til proces og muligheder.
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de studiedeklarationer, som udarbejdes af
den enkelte til alle studietemaer.
Arbejdet og dermed kvaliteten af de obligatoriske studieprodukter ligger de studerende meget på sinde, ikke mindst da de
danner udgangspunkt for lodtrækningen
til eksamen. De studerende har ofte fokus
på de faglige områder, både det konkrete
vidensområde og aspekter i forhold til
professionen. Den store udfordring ligger i
det fremadrettede med fokus på processen og den selvregulerende kompetence.
Til hvert studieprodukt laves der efter
følgende individuelle deklarationer af
de studerende. Her bliver de bedt om at
reflektere over kvaliteten og betydningen
af det fokus, der har været i studie
produktet for herved at kvalificere
deres professionsudøvelse, indsigt i faget
eller i det at holde skole som dannelsesprojekt.
Rammepapirerne til studiedeklarationerne
laves endeligt når vi har set studieprodukterne. Optimalt kunne krav og fokuspunkter i rammepapirerne være individuelle i
forhold til studiegrupperne eller i forhold
til de studerende, men i langt de fleste
tilfælde lægger de kravene i forlængelse
af produkterne, hvilke kan illustreres med
dette eksempel:
”På hvilke områder og af hvilke årsager
er dit faglige fundament blevet særligt
udfordret i forbindelse med det 1. studie-
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tema og arbejdet med studieproduktet
knyttet hertil? Hvilke konsekvenser har du
draget som følge af dine erkendelser om
dette?
”Fortællinger om bålet var et indslag,
jeg ikke umiddelbart ville forbinde med
faget, før det blev bragt på bane. Med de
argumenter, det blev præsenteret med og
med nogle af de indslag, vi så på studie
turen, blev jeg overbevist om værdien
i den narrative tilgang til faget. Det er
noget jeg selv skal udvikle mig i at gøre
brug af, men vil søge at få det med i min
undervisning, især ift. de yngste klasser.”
Deklarationerne skal være den rammesætning, der giver de studerende mulighed for at overveje udbyttet af deres
arbejde. Nogle studerende nedprioriterer
bevist denne del af studiearbejdet. De ser
det som unødvendigt, ”Når nu opgaven er
afleveret, hvorfor skal vi så tage fat på den
én gang til?”
Vores vurdering af deklarationernes
betydning fremgår dels af, at vi fastholder,
at deklarationerne skal afleveres for at
de studerende kan indstilles til eksamen.
Men herudover benytter vi lejligheden til
at kommentere enkelte deklarationers
indhold og observationer.
Når de studerende først laver deres deklarationer senere på året, kan man nogle
gange finde, at de studerende giver udtryk
for, at de konkrete oplevelser og erfaringer ikke har bundfældet sig og indholdet
står mere uklart end det gør hos dem, der

Formulerer to fokus
felter som responsen
målrettes mod.

udarbejder deres deklarationer i umiddelbar forlængelse af studieprodukterne.
I andre tilfælde bliver de obligatoriske
deklarationer præget af almindeligheder uden refleksion som i dette tilfælde,
hvor de studerende er blevet bedt om
at gengive egne refleksioner over hvilke
tegn i sprog, handling og adfærd, som
kunne indikere den tilsigtede læring hos
eleverne:
”Som lærer kan det nogle gange være
svært under gruppearbejde at se tegn
på læring, for man kan jo ikke være i alle
grupperne på én gang. Nogle gange kan
man godt føle, man render rundt mellem
alle grupperne for at forsøge at opfange,
hvad der bliver sagt i alle grupper.”
Respons til feedback på studieprodukter
Det sidste område for feedback der her
skal beskrives, er knyttet til de obligatoriske studieprodukter. Som tidligere fremført, er de genstand for meget opmærksomhed fra de studerendes side, da de
danner udgangspunkt for eksamen. Den
centrale udfordring i denne sammenhæng
er sigtet med at flytte fokus fra indhold
og fejl til proces og muligheder. Det kan

Liv i Skolen - 4/2015

FEEDBACK, NÅR STUDERENDE YDER RESPONS

ske når responsopgaven overlades til de
studerende, og rammesættes. Opponentgruppen skal ud over at læse studieproduktet udarbejde et skriftligt notat til
responsens, hvor de:
-	Formulerer to fokus felter som responsen målrettes mod.
-	Forbereder en begrundelse for, hvorfor
responsen rettes mod disse to områder.
-	Forbereder to fremadrettede input som
de vil præsentere for den gruppe, de
giver respons.
-	Overvejer hvordan de sikrer, at den
gruppe som de skal yde respons, også
får modtaget den.
Det er ikke længden, men lige så meget

opbygning og struktur, der er vigtig. Maksimalt en side og derfor bygges responsen op af punkter og korte sætninger.
Notatet sendes til underviserene og til de
studerende der skal fremlægge. Denne
studiegruppe bedes ligeledes overveje og
skriftliggøre det område, hvor de særlig
kunne ønske sig respons samt begrunde
det konkrete valg heraf.
Selve responsprocessen opbygges som
en matrix, der aktiverer alle grupper og
studerende hele tiden. Herved undgås,
at der opstår huller af uopmærksomhed.
Holdet deles samtidig for herved at skabe
større intimitet blandt deltagerne:

HOLD A

HOLD B

Rikke, Allan, Jannie og Nana
Helle, Birgitte og Jørn
Ann og Jannie og Marianna

Pia, Susanne, Dorte og Lene
Helle, Malene og Lise
Dan og Pernille

Matrixen sikrer, at respons ikke bliver
givet og modtaget af de samme grupper.
Med rotationen og de mindre grupper vil
selv den studiegruppe, som ”sidder over”,
være opmærksom på indhold og form i
den respons, der ydes. Dette kan i nogle
tilfælde forstærkes ved at oversidder
gruppen bliver bedt om at observere
responsens form og indhold.
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Tidsmæssigt afsætter vi 15 minutter til
hver respons, hvor responsgruppen har
de første ti minutter og de sidste fem
er tænkt som dialog. Det er ikke meget
tid, men fremadrettet vil de studerende
heller ikke have uanede mængder af tid til
deres rådighed. Rammerne fordrer, at det
er nødvendigt at være klar og velforberedt på samme måde som ved forældre-

VIA University College

samtaler og ved sparring i årgangs- og
fagteams.
Det er oplevelsen, at de studerende får
en positiv oplevelse af responsprocessen
og at de i lige så høj grad får rettet fokus
mod deres egne produkter og processer.
De oplever den alsidighed der kan ligge i
at se andres måde at løse en opgave på,
og at dette virker konstruktivt på tilgang
og indhold.
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Det er oplevelsen, at
de studerende får en
positiv oplevelse af
responsprocessen og at
de i lige så høj grad får
rettet fokus mod deres
egne produkter og
processer.

Der vil således være tale om, at der sker
en feedback for den studerende.
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Af Rasmus Ulsøe Kær, læringskonsulent, Tine Sax, skoleleder og Nanna Tolborg, udviklingskonsulent

Data
informerede
samtaler
– en vej til sammenhænge imellem
styringskæderne og øget fokus på
læringsprogression
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Rasmus Ulsøe Kær er kandidat i pædagogisk psykolog og læringskonsulent i Ministeriet
for Børn, Undervisning og Ligestilling
Tine Sax har en diplom i ledelse og var skoleleder på Hvinningdalskolen under projektet.
Nu på orlov
Nanna Tolborg er læreruddannet, har baggrund som skoleleder og er nu pædagogisk
udviklingskonsulent i skoleafdelingen i Silkeborg kommune

Artiklen præsenterer forskellige perspektiver, som deltagerne havde
på et udviklingsprojekt i Silkeborg kommune, hvor kommunen med
hjælp fra læringskonsulenter ved Ministeriet for Børn, Undervisning
og Ligestilling satte fokus på feedbackkultur og anvendelse af data.
Læs bl.a. i artiklen hvordan datainformerede samtaler og løbende
feedback kan understøtte et fælles fokus på elevens lærings
progression og hvordan man kan skabe en større sammenhæng
i den viden der arbejdes med på skolerne og kommunen.

Projektet
Feedback er et begreb der ofte bruges
i flæng og kan dække over alt fra en løs
hyggesnak til mere eller mindre strukturerede samtaler. Vi ved fra skoleforskningen, at hvis feedback skal have en
læringsmæssig betydning i skolen, for
elever, lærere og ledere, skal den tage sit
udgangspunkt i klare mål med samtalen

samt en fælles viden om det, der tales om.
Der kan ikke følges op på mål for en udvikling uden en viden om, hvor udgangspunktet er. Det gælder både ift. læringsmål for
eleven, didaktiske mål for læreren eller
skolemål for lederen og kommunen.
Silkeborg kommune søgte i skoleåret
2014-15 om et 1-årigt udviklingsforløb
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Der var forskel på den
viden om kvaliteten
i undervisningen, der
blev anvendt på de
forskellige niveauer i
styringskæden.

med Ministeriet for Børn, Undervisning
og Ligestillings læringskonsulentkorps.
I ansøgningen var der følgende mål for
udviklingen:
-	En øget læring og trivsel hos elev
erne som resultat af en systematisk
evalueringstankegang på skolerne.
-	Udvikling af elevplaner og kvalitets
rapport, der støtter og sikrer
tilstrækkelig kvalitet i relation til
varetagelse af den pædagogiske og
strategiske ledelsesopgave.
Du kan her læse tre forskellige perspektiver på det beskrivende udviklingsprojekt
– fra en læringskonsulent, en forvaltningsmedarbejder og en skoleleder. Samlet
set giver beskrivelserne indblik i, hvordan indsatser får effekt, når alle led i en
beslutningskæde, fra elev til forvaltning,
inddrages.
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Læringskonsulentens perspektiv
Silkeborg Kommune fik tilknyttet to
læringskonsulenter fra Ministeriet for
Børn, Undervisning og Ligestilling. Tre
skoler blev udvalgt til at afprøve indsatser
i forløbet, som fik fokus på matematik.
Der blev nedsat en styregruppe bestående af ledelsesteamet på de tre skoler, kommunale konsulenter, samt de to
læringskonsulenter.
Indsnævring af fokus for projektet –
bedre sammenhæng mellem viden på
skole- og kommuneniveau
Styregruppen fandt hurtigt frem til, at
ønsket var en tydeligere sammenhæng i
den viden, der arbejdes med på skolerne
og i kommunen. Den viden der var i klasserummet hos lærerne og eleverne skulle
også indgå i kommunens viden via kvalitetsrapporten. Det blev valgt at projektet
skulle begrænses til faget matematik,
fordi det blev vurderet som et fag, hvor
det var forholdsvis let at indsamle data
om elevernes læring.
Den viden og de data, der anvendes i
klasselokalet af lærere og elever, har med
elevernes læring at gøre. Den viden der
indsamles og anvendes på ledelses- og
forvaltningsniveau er f.eks. data om fravær, afgangskarakterer, antal linefagsuddannede og nationale testdata med års
mellemrum mellem testtidspunkterne.
Der blev oplevet en brudflade og forskel
på den viden om kvaliteten i undervisnin-
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ønskede, at den viden der blev brugt i
klasselokalet, også var den viden der blev
brugt opad i systemet.

gen, der blev anvendt på de forskellige
niveauer i styringskæden i kommunen.
Den viden som forvaltningen anvender,
blev ikke altid oplevet som anvendelig
hos læreren og eleven. Det skyldes bl.a.
at forvaltningens viden ikke opleves som
særligt værdiskabende i dag-til-dag planlægningen af undervisningen og målsætningen for den enkelte elev. Kommunen

For at imødegå denne problematik udarbejdede læringskonsulenterne en model
over, hvordan data i Silkeborg skulle
kunne få en rolle både på skoleniveau og
kommuneniveau.

Projekt sammenhænge

Skoler

Målstyret undervisning

Læringsplaner

Elevplaner

Data indsamling
Skoler

Kommune

Kvalitetsrapport

Data indsamling
Kommune

Model 1 - Dataanvendelse
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Nyttiggørelse af data i styringskæden
Modellen gjorde det tydeligt at et centralt
element i projektet var, hvilken form for
dataindsamling på skolerne, der ville være
relevant og anvendelig set ift. både kvalitetsrapport, læringsplaner samt elevplaner. Samtidig var der også et ønske om at
undersøge, hvordan sådanne indsamlede
data kunne sættes i spil i forhold til feedback på alle niveauer i styringskæden.
Derudover gav det mening at undersøge,
hvilke former for dataindsamling, der

kunne være anvendelig i samspillet mellem elever, lærere, ledere, forvaltning og
politikere.
Til dette formål blev der afholdt fokusgruppeinterview med matematiklærerne
på de tre deltagende skoler, med ledelsesgruppen samt med forvaltningsmedarbejdere. Desuden blev der indsamlet data om
skolernes praksis i forhold til anvendelse
af data og feedback via spin-diagrammer
som ses i diagram 1.

Diagram 1 – Spindiagram over anvendelse af feedbacki

VIA University College

Vigtigt med fælles forståelse af formålet
med anvendelsen af data
Fokusgruppeinterview og efterfølgende
drøftelser i styregruppen tydeliggjorde, at
der var en interesse for at anvende data,
men også en usikkerhed i forhold til, med
hvilket formål de indsamlede data skulle
anvendes. Der blev diskuteret, om der var
en risiko for at testresultater blev brugt
til benchmarking af skolerne og eleverne
ift. hinanden uden hensyn til de forskellige lokale forhold på skolerne. For at
imødegå denne usikkerhed om formålet
med anvendelsen af data blev der truffet
en klar beslutning om, hvad formålet
skulle være. Det blev at have fokus på den
faglige progression fremfor de faglige
præstationer. Det blev gjort ved at lave en
baselinetest som grundlag for en efterfølgende test, så de data, der blev anvendt,
havde fokus på elevernes læring fra første
til sidste test. På denne måde blev der
fokus på elevernes progression fremfor
deres præstation.
Samtidig blev beslutningen om, hvilken
matematikfaglig test der skulle anvendes,
lagt ud til matematiklærergruppen på de
tre deltagende skoler. Det gav en tryghed,
at der blev valgt et system, som lærerne
anså som anvendeligt og værdifuld ift.
deres praksis.
Læringskonsulenterne besøgte skolerne
og kom med oplæg til, hvordan testdata
kunne anvendes til planlægning af undervisningen, målsætning med eleverne,
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gruppedannelser og feedbacksamtaler
med elever, forældre samt skoleledelse.
På basis af disse oplæg valgte lærergrupperne i samarbejde med skolelederen,
hvordan og med hvilket system de ville
teste.
Formålsbeskrivelse for projektet
Med disse ting på plads blev projektet sat
i gang under følgende formålsbeskrivelse:
Målet er:
-	At afprøve et eksemplarisk forløb
med dataindsamling i udvalgte klasser efterfulgt af 2 feedbacksamtaler
på hvert niveau i styringskæden. De
første feedbacksamtaler er på basis
af en test, der giver en status og den
anden feedbacksamtale er på basis
af en test i et udvalgt fagområde, der
viser en progression på basis af et
udført lærings-/undervisningsforløb.

Formålet er:
-	At skabe fokus på elevernes resultater og progression i faget matematik
ved hjælp af systematisk/didaktisk
anvendelse af data i forbindelse med
test.
-	At opnå viden, færdigheder og systematikker for arbejdet med læringsmålstyret undervisning og ledelse af
læringsmålstyret undervisning
-	At skabe rum for vidensdeling
mellem skoler
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Nedenstående er et klip fra den procesplan der blev lagt og gennemført i
Silkeborg.

Der skal tages
beslutning om:
Hvilke klasser og
lærere der skal
involveres i
projektet samt
hvilket testsystem
skal anvendes

Test nr. 1 af eleverne
i matematik. Rettes
derefter.

Der afholdes kickoff
arrangement med
lærere, ledere og
forvaltning

Forberedelse af
UV-forløb (udvalgt
fagområde) på
baggrund af test og
feedback med elever
(indiv. fokus)

Del 1: Oplæg om
databehandling,
didaktisering af data
samt progressionsmåling
Del 2: Lærere
arbejder med valg
af testsystem
Indkøbe testsystem

1. feedback med
elever

Test nr. 2 af eleverne
i udvalgt fagområde
i matematik. Rettes
derefter.

Resultater og progression måles og
opgøres på individ
- klasse og skole
niveau
2. feedback med
elever

Åbent
ledelsesmøde

2. fokusgruppe
interview

Fokusgruppe
interview med
udvalgte forældre
i forvaltning

1. feedback lærer/
leder
(klasse fokus)

2. feedback lærer/
leder

Evaluering og
konklusioner –
vores nye ståsted

1. feedback
leder/forvaltning
(skole fokus)

2. feedback leder/
forvaltning

Forankringsplan

Valg af ledere i
projektet

Information til
forældre, elever
og øvrige lærere på
skolen om projektet

Gennemførelse af
uv. forløb

Styregruppe ansvar
Forvaltning ansvar
Skoleleder ansvar

VIA University College

Læringskonsulenternes rolle og
refleksioner over processen
Gennem processen fungerede læringskonsulenterne som sparringspartnere
for lærerne, lederne og forvaltningen ift.
anvendelsen af test-data til planlægningen og udførelsen af undervisningsforløbene, samtalerne med eleverne om deres
status og progression samt feedbacksamtalerne mellem lærere og skoleledere og
skoleledere og forvaltning.
Projektet blev afsluttet med en videns
indsamling blandt deltagerne som førte
ind i en forankringsplan for kommunen.
Som en afsluttende bemærkning skal
det fremhæves, at ethvert udviklingsprojekt er afhængigt af de deltagere, der er i
projektet. Vi har som læringskonsulenter
fra første møde med Silkeborg Kommune
mødt åbenhed, engagement og vilje til
at indlede et udfordrende og ambitiøst
samarbejde omkring deres udfordringer
og ønsker om en ny virkelighed. Vi har
oplevet ejerskab og medspil fra alle styringslag i det systematiske arbejde under
vejledningsforløbet.
Projektet er forgået i en periode, hvor
skolerne var i gang med betydelige forandringsprocesser, men på trods af det
har både skoleledere og lærere i projektet
valgt at lægge energi og engagement i at
udvikle deres praksis. Derigennem har de
skabt en ny viden for dem selv, men også
en viden vi som læringskonsulenter har
taget med tilbage til ministeriet og som
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Kommunen ønskede, at
den viden der blev brugt
i klasselokalet, også var
den viden der blev brugt
opad i systemet.

kan anvendes i vores fremadrettede vejledningsarbejde.
Skolelederens perspektiv
På Hvinningdalskolen deltog både pædagogisk leder og skoleleder i projektet. Vi
valgte at lade skolens pædagogiske leder
afholde feedbacksamtalerne med lærerne,
hvor skoleleder var med i en observerende
og analyserende rolle.
Feedbacksamtaler
At afholde samtaler med medarbejdere er
vi som ledelse ret rutinerede i. Derimod
var rutinen til at overse, når det kom til at
afholde samtaler, som i så høj grad tog
udgangspunkt i medarbejdernes praksis
og data fra praksis. Dette valgte vi at italesætte helt fra starten i samarbejde med
lærerne. Vi gik til projektet med en undersøgende nysgerrighed og valgte at formulere, at feedback-samtalerne var en træningsbane for os som ledelse. Det betød,
at vi fik skabt et rum for ægte refleksion,
et rum uden den store nervøsitet – et rum,
hvor vi i fællesskab havde fokus på læring,
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primært hos de enkelte børn i klassen,
men også på læringen hos os som ledelse
og lærere. Samtalerne tog udgangspunkt i
en feedbackmodel, som de tre deltagende
skoler var enige om at benytte, og som
blev benyttet på alle niveauerne.
I første samtale fremlagde medarbejderen
sin planlægning (mål og handlinger, hvilke
tegn på udvikling forventes, og hvordan
skal evalueringen ske, samt tanker ift.
status-data).

Feedbackmodel (og henvisning til slutnote 1)

Det blev besluttet at
have fokus på den
faglige progression
fremfor de faglige
præstationer.

VIA University College

Allerede kort efter start oplevede vi,
hvordan samtalen var præget af nærvær
og nysgerrighed, hvor glade lærerne i virkeligheden var for at tale om det de laver,
og hvordan de var utroligt interesserede i
at reflektere over de åbne spørgsmål som
den pædagogiske leder stillede. Vi oplevede også, at det var nyt for dem at skulle
sætte ord på deres praksis over for os som
ledelse. Vi havde deltagelse af tre meget
forskellige lærere (fra hhv. ind-, mellemog udskoling), og alle tre havde en positiv
tilgang til os og til den åbne drøftelse.
I anden samtale var der konkrete resultater at tale ud fra (status-data fra starten
af forløbet, sammenholdt med progressionsdata efter gennemførelsen af forløbet), og der blev kigget indgående på
både klasseresultater og resultater for
enkelt-elever. Vi brugte meget tid på at
tale om de mål, lærerne havde opstillet
og de forventninger der var sat i første
samtale. En af de oplevelser, som står
meget skarpt, var da en lærer beskrev
hvordan han havde fået øje på, at en af
klassens meget svage elever (som beskriver sig selv som en, der hader matematik)
faktisk var den elev i klassen, som havde
den største progression i det pågældende
forløb. Det blev lidt af en øjenåbner for
læreren, og udgangspunkt for en meget
positiv feedback-samtale mellem elev og
lærer.
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Systematik og fokus gør feedback
skarpere
I anden samtale var vi inde på, hvordan
man kan organisere sin undervisning, og
hvordan man ved hjælp af systematik kan
vælge nogle fokuspunkter (eller i perioder
fokus-elever), så man kan få skabt overskuelighed og ikke hele tiden skal have
alle elevers mål i spil. Flere af lærerne fik
øjnene op for, at systematik ift. dataopsamling er centralt, og for både ledelse
og lærere blev det at samtale ”datainformeret” en af årsagerne til at læring og
progression naturligt blev helt centralt og
en følelse af at professionalisme gennemsyrede tingene.
I slutningen af anden samtale kunne vi gå
tættere på hinanden og vi reflekterede i
fællesskab over, hvordan man kan lave et
system på skolen, hvor samtaler af denne
art kan få en meget højere prioritering. Vi
talte også om, hvordan ledelsen kan give
sparring til lærerne og få øje på de faglige
huller lærerne eventuelt måtte have.

Både skoleledere og
lærere i projektet har
valgt at lægge energi og
engagement i at udvikle
deres praksis.
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Vi valgte at formulere, at
feedback-samtalerne var
en træningsbane for os
som ledelse.

Vi spurgte direkte: ”Hvis vi nu forestiller
os, at dine data viser, at der er et system i,
at du har vanskeligt ved at skabe progression hos de fagligt svage i din undervisning? Hvad ville du så tænke om, at
ledelsen italesætter dette, og at vi finder
ud af sammen, hvad løsningen på dette
skal være (fx uddannelse)?” Svarene var
entydige: Det ville de selvfølgelig rigtig
gerne – for alle eleverne skal jo blive så
dygtige som de kan! Vi fik også drøftet
hvilke styrker og svagheder det ville have,
hvis det var en faglig vejleder, som holdt
samtalerne, og på skolen er der planer om
at afprøve elementer af dette i læringscenter-regi i indeværende skoleår.
Hvad vi har lært
I perioden mellem samtalerne og efter
forløbet har den viden og det meget store
kendskab, ledelsen har fået om medarbejdernes praksis betydet, at ledelsen har
været mere interesseret, opsøgende og
kunnet spørge konkret ind til, hvad der
foregår i klassen. Også ift. til enkelt-ele-
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ver eller grupper af elever. Det skaber
stor arbejdsglæde hos medarbejderne, at
ledelsen interesserer sig for og har viden
om, hvad de laver.
Alt i alt er der nogle lysende pointer fra
projektet. Elevernes læring og vores egen
læring kommer i centrum ved datainformerede læringssamtaler. Fokus på progression giver mening. Lærerne er trygge
ved og værdsætter, at ledelsen kommer
tæt på. Der sker en professionalisering af
den måde vi taler om tingene på – både
mellem elev/forældre og lærer, mellem
lærer og ledelse – og mellem ledelse og
forvaltning.
Så er der selvfølgelig tidsfaktoren – det
kan være svært at se hvordan vi ledelsesmæssigt skal få fundet tiden. Men ligesom
vi tror på, at medarbejderne kan lykkes
med at have systematik og fokus på deres
arbejde med elevernes mål og læring, må
vi som ledelse tilsvarende kunne forventes at lykkes med en systematik og
struktur, så mange flere end blot de tre
deltagende lærere kan få gavn af de erfaringer vi hermed har gjort.
Afslutningsvist vil jeg gerne takke projektets forskellige samarbejdspartnere
– ledelse og lærere fra Bryrup Skole,
Thorning Skole og Hvinningdalskolen,
skoleafdelingen i Silkeborg samt Rasmus
og Preben, vores læringskonsulenter, som
med anerkendelse, faglig dygtighed og
interesse støttede og vejledte os.
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Kommunens perspektiv
Det har længe været et grundprincip i Silkeborgs skolevæsen, at vi udvikler i dialog.
Det vi særligt var, og stadig er optagede
af, da vi ansøgte om et vejledningsforløb med UVM’s læringskonsulenter er,
hvordan læringsledelse kan foregå i alle
styringsled, men med afsæt i elevernes
progression. Hvordan vi som forvaltningen
kan have datafunderede læringssamtaler
med skoleledelserne med henblik på kvalitetsudvikling. Da vi tilbage i foråret 2014
udarbejdede en ansøgning til et vejledningsforløb med læringskonsulenterne, lå
det os meget på sinde at projektet skulle
give mening for de deltagende skoler og

bidrage med ny viden og erfaringer på alle
niveauer. Det har projektet på alle måder
levet op til.
Elever har fået aha-oplevelser og som
skolelederen understreger i sit perspektiv,
er lærere og ledere blevet positivt overrasket over, hvad data har bidraget til.
”Eleven siger: nu ved jeg, hvad jeg skal
gøre bedre” og ”Jeg kan guide eleven i,
hvor han skal gøre en indsats” og ”Et dårligt resultat giver ikke en dårlig samtale”,
er nogle af de tilbagemeldinger, vi har fået
fra de deltagende lærere. I starten af forløbet var der meget snak om testning og
tillid. Det er væk nu: ”Lad dem (lederne og

Data

Lærer/
leder

Læringsmål

Samtale
med elev

Leder/
forvaltning
Samtale
med elev

Læringsmål

Lærer/
Leder
Progres
sions Data
Model om feedbackloops iii

Undervisning

Leder/
forvaltning
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kollegaer) bare kigge i det!” De data, der
blev genereret i matematikundervisningen, blev brugt som omdrejningspunkt for
en samtale mellem lærer og leder.
Disse feedbacksamtaler har åbnet for en
ny type læringssamtaler:
”(Data gør at) samtalerne bliver fokuseret
i stedet for, at vi skal snakke om alt muligt
andet”. ”Jeg får nogle andre øjne på ved
at samtale med min leder, og det udvikler
mig”.
Udtalelserne kommer fra en lærer, men
det er en generel oplevelse i alle styringsledende. ”Tvungen refleksion” kaldte en af
lederne det.
Fra projekt til implementering af ny
praksis
Vi har i projektet oplevet hvordan viden
og data kan fungere som det element,
der holder fokus og kvalificerer praksis,
både i forberedelse, gennemførelse og
efterbehandling af undervisning. Læringssamtaler har været karakteriseret ved
at være meget konkrete, analyserende
og didaktiserende med fokus på handlemuligheder og målsætning. Det har
været enormt spændende som forvaltning at høre, hvordan lærere og lederne
for alvor har fået knækket koden omkring
brug af elevdata og læringssamtaler. De
havde nogle knivskarpe overvejelser om
deres egen rolle, læringsmål for sig selv
og organisationen og hvordan vejledere
og ressourcepersoner kan kvalificere

læringssamtalerne yderligere. I læringssamtalerne mellem ledere og forvaltning
har det ligeledes være elevdata, der har
været udgangspunktet, men i en reflekteret og analyseret udgave. Det har ikke
været enkelte elever eller klasser der har
været i fokus, men snarere det, som ledelsen er blevet opmærksom på i samtalen
med læreren. En kvalitetsudviklingssamtale hvor målsætninger for blandt andet
egen organisation og forvaltning, strategisk kompetenceudvikling og egen lederrolle har været på tale. Selvom projektet
har været en succes, og vi alle er enige om
at datafunderede læringssamtalerne har
noget på sig, skal vi udvikle en systematik
for ikke at drukne i dem – ellers ryger de
bare ud når tiden skal prioriteres. Og det
er uanset om det er læringssamtaler med
elever, lærere eller ledere.
Kvalitetsrapport 2.0 og alt det der ligger
udenom
Vi ønskede, da vi i 2014 tog det første
skridt, at dette projekt genererede viden
og erfaring der kunne kvalificere pæda-

Elevernes læring og
vores egen læring
kommer i centrum
ved datainformerede
læringssamtaler.

VIA University College

gogisk udvikling og brug af data. Meget
tidligt i processen fik vi øje for at projektet kunne kvalificere udviklingen af en
ny kvalitetsrapport. En af skolelederne
udfordrede mig på et af de første styregruppemøder i min rolle som udviklingskonsulent i forvaltningen og tovholder på
projektet: ”Mener du at vi udvikler nedefra, at forvaltningen bruger den viden vi
generer og det får en betydning?”. Det var
med en tyrkertro og en ydmyghed overfor
ønsket om at projektet kunne gøre en
forskel for ikke blot tre skoler, men et helt
skolevæsen, at svaret blev: ”Ja, det er jeg
fuldstændig overbevist om”. Kigger man i
dag på det set-up vi har omkring arbejdet
med Silkeborg skolevæsens nye kvalitetsudviklingsprincipper, kvalitetsrapport og
læringssamtaler, er det helt tydeligt at
projektet har sat sine spor. Helt konkret er
kvalitetsprincipperne nu:
God kvalitetsudvikling er kendetegnet
ved:
Læringssamtaler iv med progression og
målopfyldelse som fokus.
At praksis er viden- og datafunderet
At praksis udvikler viden.
Som skolevæsen skal vi leve op til en ny
bekendtgørelse, og som mange andre
står vi overfor at lave en kvalitetsrapport
version 2.0, der i højere grad skal afspejle
og være rettet mod at understøtte den
enkelte elevs læringsprogression. Det er
vigtigt, at der udover adgangen til data
også udvikles en praksis, hvor de opstil-
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lede mål i kvalitetsrapporter evalueres
formativt, og det er her feedback gennem
læringssamtalerne kommer ind i billedet.
Vejledningsforløbet med læringskonsulenterne har uden tvivl været med til at
kvalificere måden, hvorpå vi fremadretter
vil arbejde med videns- og datafunderede
læringssamtaler i sammenhæng med
kvalitetsrapporten.
Som en sidegevinst kan vi i bakspejlet se,
at vi med dette forløb har afprøvet noget
teori i praksis. I forskningen omkring
elevcentreret ledelse viser det sig, at
den største effekt på elevernes læring
ligger i dimensionen ”ledelse af lærernes
læring og udvikling”. Bag dette udsagn
gemmer sig blandt andet følgende prioriteringer:
-	Skolens ledelse sikrer, at den faglige
udvikling på skolen systematisk
kædes sammen med en analyse af
elevernes læringsbehov
- 	Skolens ledelse sikrer, at elevernes
læringsudbytte anvendes som en
vigtig indikator for hvor effektiv de
faglige læringsmuligheder er.
-	På baggrund af konkrete observationer og/eller tilgængelig data indgår
skolens ledelse i løbende dialog med
det pædagogiske personale om elevernes læring
-	Skolens ledelse anvender systematisk data som indikation på skolens
målopfyldelse
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Vi oplevede, at det var
nyt for dem at skulle
sætte ord på deres
praksis over for os som
ledelse.

I vejledningsforløbet har vi netop gjort
os erfaringer på disse områder og må
konstatere ”at der er noget om snakken”.
Det er tydeligt at disse prioriteringer kan
understøtte sammenhængen mellem
styringskæderne og at feedbacksamtaler
er et vigtigt værktøj hertil.
Læringskonsulenter som facilitatorer
Der har blandt alle involverede parter
været stor tilfredshed med læringskonsulenternes arbejde. Læringskonsulenterne
har ageret som facilitatorer for de processer vi har været igennem. De har lykkes
med at skabe læring, opsamle læring og
tilbageføre læring på alle niveauer og
imellem alle styringsleddene. F.eks. er
der foretaget fokusgruppeinterviews til
start og som afslutning på forløbet. De
har gennemført feedbacksamtaler både
før og efter indsatsen i matematik, hvorefter erfaring og viden er ført tilbage til
deltagerne i form af opsamlinger og fælles
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refleksion. Som afslutning på projektet
mødtes alle niveauer til evaluering med
henblik på forankring.
Det har stået helt klart fra start, hvad
det var vi var nysgerrige på og hvad vi
ønskede at blive bedre til. Det der med at
arbejde datafunderet, hvad er det egentlig
for en størrelse og hvordan kan det gøres
relevant og anvendeligt for elever, lærere,
ledere og forvaltning? Læringskonsulenterne har stillet deres viden og erfaring
til rådighed, når og hvor vi har bedt om
den, eller når de har spottet behovet for
en ”forstyrrelse”. Læringskonsulenterne
har gennem forløbet leveret skræddersyede modeller, understøttet styringen
af projektet og hele vejen igennem været
ydmyge overfor vores udfordringer og
meget anderkendende på det arbejde,
vi har lagt i projektet. Det var tydeligt at
de ligesom os er stolte af projektet, da vi
fik lov at præsentere det på en stand på
Børne-Unge topmødet og indføre vores
daværende uddannelsesminister i projektet.
Og hvad så nu?
Det er min erfaring fra dette forløb, at
datafunderede læringssamtaler kan skabe
sammenhænge fra elev til forvaltning/
politiske niveau. Det er dog også tydeligt,
at vi for at få det optimale ud af samtalen,
skal skærpe vores kompetencer i at evaluere, analysere og i at give tallene liv:
”Ingen fortællinger uden tal, ingen tal
uden fortællinger” (frit efter David Hunter)
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Udfordringen er som altid at forfølge
målet, selv om styregruppen er opløst og
læringskonsulenterne er væk. Det vil være
så ærgerligt, hvis den genererede viden
endte inde i skabet med de andre dybe
tallerkner vi alt for sjældent får i brug. En
måde at forankre projektet på kunne være
at opstille samme øvebane på nye skoler,
så flere kunne høste lignende erfaringer og realisere potentialet i at arbejde
datafunderet i læringssamtale-loops i
sammenhæng med implementering af
skolevæsenets nye kvalitetsprincipper og
kvalitetsrapporten 2.0.
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Et dårligt resultat giver
ikke en dårlig samtale.
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ii
	Modellen inde i midten er undervisningsministeriets didaktiske relationsmodel
http://www.emu.dk/modul/kom-i-gang-med-l%C3%A6ringsm%C3%A5lstyretundervisning (http://kortlink.dk/gctt)
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for at give skolelederne et værktøj til feedbacksamtaler.
iii
Modellen er udarbejdet af Nanna Tolborg
iv
”Læringssamtaler” forstås som strukturerede dialoger med læring for øje.
v	
”Viden og data” forstås som systematisk opsamling af både kvalitative og kvan
titative data hentet fra bl.a. LIS, ”Hjernen og Hjertet” og relevant forskning, såvel som
systematisk opsamlede erfaringer fra praksis. Kilde: ”Principper for kvalitetsudvikling
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- har vi ikke altid
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”Jeg er under ’mide’!” Den lille dreng, som lige er startet i 4.klasse,
kigger fortvivlet på mig. ”Under mide?” Jeg kigger spørgende på skiftevis drengen og moren. ”Ja, Martin klarede den Nationale Test under
middel! ” forklarer moren mig. Martin nikker og kikker ned i jorden.
”Han har været lidt ked af det siden! ” Jeg står der som professionel
lærer og skal finde en måde, vi kan komme videre på: ”Nå, jeg tror nu,
du er over en mide! ” siger jeg og smiler. ”Jeg har ikke mødt nogen
mider, der kunne regne ud, hvad 4 plus 3 er - endnu!”

Som eksemplet over viser, gives der
mange evalueringer af eleverne gennem
skolesystemet: Nationale Tests, elevplaner, skole-hjem-samtaler, karakterer,
flueben etc. Men hvad er feedback? Og
hvad kendetegner god feedback og hvad
er dårlig feedback?
Ved skoleårets start 2015 blev det lovpligtigt at følge de Forenklede Fælles Mål
(FFM) i matematik. De skal være med til
styrke og sikre en læremålsstyret undervisning på alle landets skoler. De Forenk-

lede Fælles Mål er inspireret af John Hatties grundtanker. Grundtankerne går kort
sagt ud på at øge elevernes læringsudbytte ved at læreren opsætter tydelige og
forståelige læringsmål og giver feedback
i relation til disse mål. Feedback inden for
matematik bliver derved bundet op på de
læringsmål, læreren formulerer med afsæt
i de Forenklede Fælles Mål.
Det betyder, at der bliver et øget fokus
på feedback i forhold til den enkelte elevs
læringsmål. Det rejser en lang række
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Både præstations- og
procesfeedback skal
indeholde information
om, hvordan eleven
kommer tættere på det
opstillede læringsmål.

spørgsmål i forhold til undervisningen i
matematik i folkeskolen: Hvad er feedback? Og hvordan knyttes feedback til
disse mål? Er det overhovedet muligt
inden for rammerne i faget? Og hvilke problemer er knyttet til typer af feedback?
Kan feedback motivere elever eller kan
feedback virke demotiverede? Og hvordan
gives der feedback gennem for eksempel
elevplaner og Nationale Tests?
Motivation og feedback
Feedbacks primære funktion er at hjælpe
eleven med at kunne begrænse afstanden
mellem det niveau, eleven befinder sig på,
og det mål eleven sigter imod. Men for at
dette sker, er det centralt, at eleven har en
tro på at målet kan nås. Inden for motivationsteori arbejdes der derfor både med
orientering mod læringsmål og troen på,
at man er i stand til at udrette det, som
kræves for at nå disse. Det vil sige eleven
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opnår en opfattelse af, at indsatsen nytter
og man kan nå målene. Eleverne kan derved inddeles i to grupper: de indsatsorienterede og de evneorienterede.
Indsatsorienterede elever
Indsatsorienterede elever har fokus på
læring og er optaget af at udvikle deres
kompetencer og kundskaber gennem
arbejde. De har lettere ved at opsøge
udfordringer, som biddrager til videre
udvikling og ser fejl, som noget de kan
lære af (Pressley & McCormick, 1995;
Schunk m.fl. 2010). Fokus er derfor lagt på
proces og indsats, og eleverne ser en klar
sammenhæng mellem læring og proces.
I matematik kan det komme til udtryk,
når eleven for eksempel bruger flere dage
på at få løst gåden bag et korttrick eller
kontakter en ingeniør for at få forklaret
beregningerne bag Storebæltsbroen. De
er engagerede i deres læringsproces og er
i høj grad selvregulerende og opsøgende
i deres arbejde. Hvis de opnår en dårlig
karakter i matematik, vil de for eksempel
konkludere: ”Jeg skulle nok have brugt
noget mere tid på problemregning eller
tjekket min besvarelse bedre igennem”.
De opsøger selv vejledning og beder om
råd til, hvordan de kan gøre det bedre
næste gang, hvis det er uklart for dem,
hvad de kan gøre bedre.
Evneorienterede elever
Overfor de indsatsorienterede elever
står de evneorienterede elever, der ser
på evner som en egenskab, der ikke lader
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sig forme og udvikle gennem deres egen
indsats (Dweck & Leggett, 1988). Disse
elever opfatter i højere grad deres evner
som et stabilt træk eller med andre ord en
ukontrollerbar størrelse, som ikke lader
sig påvirke gennem egen arbejdsindsats.
Synet på evner er som udgangspunkt stabilt eller uforanderligt (Throndsen, 2010).
Tanken er, at enten kan du matematik eller
også kan du ikke. Eleven stigmatiserer
sig selv eller stigmatiseres af andre med
samme forestilling. ”Du er en 02-elev”,
eller ”du er en elev under middel”. Måske
er netop matematik særligt udfordret her,
da faget ofte kulturelt betragtes som et
udtryk for elevens iboende intelligens.
”Er du god til matematik? Så må du være
klog!” Det samme siges for eksempel
sjældent, når eleven er dygtig i dansk eller
madkundskab.
En evneorienteret holdning er særligt
kritisk i situationer, hvor eleverne støder på problemer, fordi de har en tendens til at trække deres evner ind som
argument for, at de ikke kan finde ud af
opgaven. De giver derfor lettere op, fordi
de alligevel ikke er ”kloge nok” til at løse
opgaven (Pressley & McCormick, 1995,
Schunk m.fl., 2010). ”Jeg er også så dum til
matematik - jeg kan ikke finde ud af det!”
Disse elever betragter evner som en stabil
egenskab, der er iboende, og de mister
ofte modet, når de får negativ feedback,
da de tolker disse tilbagemeldinger som
et udtryk for manglende evner inden for
faget. Det er derfor vigtigt, at de faglige
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tilbagemeldinger indeholder kommentarer
til, hvad eleverne skal gøre for at udvikle
deres kompetencer og klart udtrykker, at
evner kan udvikles og udviklingen afhænger af elevens indsats. Tilbagemeldinger
gennem for eksempel porteføljer, hvor elevens fremgang dokumenteres, kan være
en væsentlig del af den feedback, som
gør, at eleven i højere grad oplever, at en
læringsproces er dynamisk. Den feedback,
som eksempelvis gives i de Nationale
Tests, hvor eleven bliver kategoriseret
”under middel”, vil blot blive en bekræftelse for eleven, at hun ikke er ”klog” nok.
Som følge heraf vil hun vil have svært ved
at se meningen med at øge indsatsen i
forhold til sin arbejdsproces, da processen
for hende ikke har nogen betydning for
resultatet. Denne opfattelse kan styrkes
af forældre, der siger: ”Jeg kunne heller
ikke finde ud af matematik, da jeg gik i
skole”.
Man ser ofte, at den skriftlige evaluering, der gives i skolen, er bundet til en
vurdering af elevens præstation og ikke til
arbejdsprocessen. Det sker for eksempel
gennem karakterer, Nationale Tests, flueben i hæfterne. Der er desuden risiko for,
at det sker i elevplanerne, for eksempel
når der i planen står: ”Eleven viser gode
evner inden for matematik” eller ”Eleven
ligger over middel i færdighedsregning”.
Feedback og mål?
Feedback defineres som information fra
en agent, for eksempel fra en lærer, om
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aspekter af elevens præstation eller forståelse. Aspekterne vil reducere afstanden mellem, hvad der er forstået og målet
for forståelsen. Feedback sigter dermed
mod at reducere afstanden mellem det
sted, eleven er, og der, hvor det er meningen, eleven på sigt skal komme hen i sin
læring. Feedback gives ofte i forbindelse
med en præstation eller et produkt, og
den gives endvidere som det, der kommer i anden omgang, typisk efter at
læreren har givet en instruktion (Hattie,
2009, 2012). For eksempel når læreren i
matematik har sat et arbejde i gang med
firkanter i 3. klasse, og læreren bagefter
går rundt og giver tilbagemeldinger til de
enkelte elever i deres arbejde. Eller når
eleverne ved timens afslutning har samlet
alle firkanter, de har lavet i slutningen af
timen, og læreren kommer med vurdering af disse. De to former af feedback er
meget forskellige: Den ene form fokuserer
på processen (proces-feedback), mens
den anden har fokus på produktet (præstations-feedback). Man risikerer ofte at
den primære skriftlige feedback, der gives
til eleven gennem dennes skolegang, har
karakter af præstationsfeedback, mens

Der skal informeres
om, hvad det næste
skridt er.
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den mundtlige feedback i større grad
knyttes til processen, for eksempel gennem de små korrektioner der gives i løbet
af en time. Herved vil proces-feedbacken
få en mere flygtig karakter.
Både præstations- og procesfeedback
skal indeholde information om, hvordan
eleven kommer tættere på det opstillede
læringsmål, og information om hvor langt
eleven er fra målet. Endvidere skal der
informeres om, hvad det næste skridt er
for eleven for at komme tættere på målet.
Derfor vil for eksempel flueben i hæftet
være et eksempel på en dårlig feedback,
hvis man overhovedet kan tale om en
egentlig feedback.
Feedback er unik
Feedback er en naturlig del af enhver
undervisningssituation, men det skal
ikke betragtes som udelukkende en
instrumentaliseret del af undervisningen.
Feedback indeholder i høj grad ”a moment
of contingencies” (et øjeblik af uforudsigelighed), hvor feedbacken kan medføre,
at eleven skifter retning i sin læreproces.
Øjeblikket er unikt eller vigtigt, fordi det
giver elever mulighed for at uddybe eller
opnå nye indsigter i det, der ikke er lært
endnu (Black & Willam, 2009). Det sker for
eksempel, når matematiklæreren spørger: ”Kunne man forestille sig en firkant,
der ser anderledes ud, end dem du har
tegnet her?” Netop denne type feedback
har klare paralleller til IC- modellen inden
for Undersøgende Matematik, hvor eleven
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udfordres gennem kommunikationen i og
omkring det faglige indhold (Alrø & Skovsmose, 2006). ”The moment of contingencies” kan derfor styrke en undersøgende
tilgang, da feedback dermed bliver situationsbundet til læringsprocessen.
Feedback kan således assistere elevens
læreproces og være med til, at eleven
forholder sig til den og lader den påvirke
læreprocessen (Perrenoud, 1998). Det illustrerer, at feedback kan ses som afhængig
af såvel giveren af feedback som modtageren. Man kan ikke tale om en egentlig feedback, hvis den ikke påvirker eller
modtages af den, som den gives til. Det er
dog ikke altid sådan, at feedback medfører en ændring i elevens læreproces: Eleven kan principielt, som i eksemplet med
firkanter, forholde sig til feedbacken ”Kan
du tegne andre firkanter? ” på to måder.
Den ene måde er, at eleven forsøger at
tegne flere firkanter. Den anden måde er,
at eleven tænker: ”jamen, jeg har jo tegnet alle firkanter” og går videre til noget
andet. Hvis eleven tænker det sidste, har
feedbacken dog i en eller anden forstand
sat en refleksion i gang hos eleven. Hvis
eleven derimod slet ikke hører efter eller
ikke forstår lærerens feedback, påvirkes
læreprocessen ikke, og man kan ikke tale
om egentlig feedback. Derfor er feedback
i høj grad bundet til relationen mellem
eleven og matematiklæreren og bundet til
det øjeblik, hvor feedbacken gives i undervisningen. Feedback på en matematik
opgave lige efter et frikvarter, hvor eleven
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har haft et skænderi med en kammerat,
vil ofte ikke skabe ”a moment of contingencies”.
Feedback er således en dynamisk størrelse, der kræver at modtageren forholder
sig til det input, der gives gennem feedbacken. Det er derfor centralt, at læreren forholder sig til, hvor eleven befinder
sig i sin læringsproces i matematik og til
eleven som menneske. For at vide præcis,
hvor eleven befinder sig i sin læreproces,
er det vigtigt, at læreren forholder sig
til den feedback, eleverne giver tilbage
(Pedersen, 2013). Feedback er derved
afhængig af to parters indbyrdes kommunikation og relation. Eller med andre ord er
feedbacken bundet i den unikke relation,
som er skabt mellem læreren og den
enkelte elev.
Forskellige elever kræver forskellig
feedback
Feedback skal sættes i forhold til, hvor
eleverne befinder sig i deres udvikling fra
overfladelæring til dybdelæring. Ifølge
Hattie gennemløber elever tre forskellige
stadier, når de bevæger sig fra overfladelæring til dybdelæring. De tre stadier er
opgavestadiet, processtadiet og det selvregulerende stadie.
Opgavestadie og feedback på udvikling
af kundskab
Opgavestadiet omhandler, hvor godt
læringsopgaven er forstået eller udført.
Derfor er den feedback til elever, der
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befinder sig på dette stadie, knyttet til
indhold og viden, og den vil ofte være
fokuseret på tolkninger eller fejltolkninger
af viden gennem en forståelse af, hvad
der er korrekt eller ikke korrekt (Hattie &
Timberley, 2007). Har eleven for eksempel opnået en forståelse af, hvad firkanter er, eller forveksler eleven trekanter
og firkanter? Udvikling af læring på det
stadie kræver derfor ofte direkte svar eller
instruktion. Et eksempel på feedback på
opgavestadiet kan lyde: ”Du skal undersøge forskellige typer af firkanter, men
du har tegnet både trekanter og firkanter.
De første to her er firkanter, men så laver
du forskellige trekanter. Du er nødt til at
være omhyggelig, når du tegner, så du er
sikker på, at dine figurer er firkanter. Der
skal være fire kanter, før det er en firkant.
Se: En, to, tre og fire. Du er nødt til at gennemgå alle dine figurer og finde firkanterne”. Hvis eleven ikke besidder nogen
viden inden for området, skal læreren
forklare for at hjælpe eleven videre i læreprocessen. Feedbacken på dette stadie
fokuserer derfor på den grundlæggende
viden om læringsstoffet (Pedersen, 2013).
Det næste stadie er processtadiet.
Processtadiet og feedback på udvikling
af kundskaber og færdigheder
På processtadiet sker en videreudvikling
af kundskaber, men også en udvikling af
færdigheder: En dialektisk proces, hvor
kundskaber og færdigheder støtter
hinandens udvikling (Pedersen, 2013).
For eksempel giver udregningen af læng-
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den af en hypotenuse ikke mening, hvis
eleven ikke har en grundlæggende forståelse af siderne i en trekant. Eleven skal
derfor aktivt forholde sig til den strategi,
vedkommende vælger eller fravælger i
arbejdet med opgaven, som for eksempel:
”Kan jeg beregne længden af hypotenusen, hvis jeg anvender cosinus-relationen, eller mangler jeg oplysninger om
vinkler?” Lærerens opgave er derfor at
give en feedback, der er med til at styrke
og udvikle elevens strategier. Og netop
feedback på processen har stor betydning
for elever med en evneorienteret tilgang
til faget, da det som nævnt er vigtigt, at
de opnår en indsigt i indsatsens betydning
for læringen.
Udviklingen af færdigheder sker i høj grad
på dette stadie, og feedbacken fra læreren
skal derfor omhandle igangsættelse og
udvikling af strategier, såvel som fokus
på, hvordan eleven udvikler evnen til en
kritisk stillingtagen til processen, og til at
gennemskue fejl samt lære af disse
(Hattie og Timberley, 2007).

Flueben i hæftet vil være
et eksempel på en dårlig
feedback, hvis man
overhovedet kan tale om
en egentlig feedback.
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komme feedback og desuden gøre brug
af sine færdigheder og kundskaber.

Det centrale bliver derfor at give tilbagemeldinger på elevens valgte eller fravalgte strategier. For at kunne give denne
feedback kræves, at læreren har indblik
i den arbejdsproces, eleverne gør brug
af (Pedersen, 2013). ”Hvordan er du nået
frem til, at længden på hypotenuse er 27?”
eller ”Hvorfor har du brugt cosinusrelationen? Kunne du have valgt tangens eller
sinus?” Det er derfor vanskeligt at give
procesfeedback på elevprodukter, hvor
der blot er skrevet et resultat, medmindre
der følger en mundtlig forklaring med. For
at kvalificere feedbacken på sigt, er det
således af betydning, at eleverne forstår
vigtigheden af forklaringer knyttet til
resultatet allerede i de små klasser.
Selvregulerende stadie og feedback på
udvikling af kompetencer
På dette sidste stadie i elevens progressive læringsproces, hvor eleven er selv
regulerende, tager eleven medansvar for
sin læreproces. Her forsøger feedbacken
derfor at udvikle eleven, så denne selvstændigt kan søge, modtage og imøde-

Det selvregulerende stadie har vist sig at
være centralt for elevens evne til at klare
sig godt igennem skolesystemet, og det
er derfor vigtigt at gennemtænke dette
stadie og ikke blot håbe på en selvregulerende effekt, når eleverne for eksempel
tjekker deres facitlister. Det selvregulerende feedbackstadie bør integreres i
selve processen hen imod et styrket fokus
på elevernes indsats og indsatsens betydning for læringen. Dette er som tidligere
nævnt særligt vigtigt at styrke, da eleven
med den indsatsorienterede tilgang
erfaringsmæssigt klarer sig bedst i skolesystemet.
En ensidig feedback på selve præstationen og det at eleverne selv retter opgaver,
vil modsat betyde, at fokus bliver lagt på
resultatet, og specielt evneorienterede
elever bekræftes i deres enten gode evner
eller mindre gode evner inden for matematik. En procesfeedback på det selv
regulerende stadie kunne være. ”Hvor kan
du finde flere informationer om cosinus
og sinus? Hvad har du brug for at finde ud
af, for at du kan komme videre? ”
Den selvregulerende læreproces, hvor
eleverne sætter mål for deres læring, og
herefter styrer, regulerer og kontrollerer,
er motiverende for at nå disse mål (Printrich 2000, Zimmerman &Schunk 2001).
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Et centralt element i den selvregulerende
læringsproces er den feedback eleven selv
formår at skabe i processen, dels ved selv
at opsøge feedback og dels ved at skabe
egen feedback gennem en kritisk stillingtagen til arbejdet i processen. Derved
opnås en dybdelæring og forbedring af
egen præstation (Andrade, 2010).
Opnåelsen af en selvregulerende læreproces vil ofte komme naturligt for de
indsatsorienterede elever, mens den er
vanskeligere at opnå for de evneorienterede elever, idet de som tidligere nævnt
ikke i samme grad vægter arbejdsprocessens betydning.
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Målet med feedbacken
Det er så at sige lærerens opgave gennem
feedbacken at få eleven til at definere
målet for læringsprocessen. Herefter er
det vigtigt at få eleven til at reflektere
over ”hvor på kortet” målet er, og hvor
langt der er hen til det. Endelig skal eleven
kunne orientere sig på kortet og finde vej
- ”Skal du til højre eller venstre? Hvad var
det du skulle lære om trekanter? Hvordan
kan du undersøge det?” Feedback er ikke
en instrumentel ydre styring af en elev
frem mod et bestemt læringsmål. Feedback skal støtte elevens egen proces. Hvis
man dikterer vejen mod målet som en
GPS, vil eleven kun lære at komme hen til
dette enkeltstående mål, men vil ikke lære
at komme hen til andre og nye mål.
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I denne artikel forsøger vi at komme med inspiration til, hvordan
feedback kan gribes an på forskellige måder i geografifaget. Det er
dog ikke artiklens sigte at præsentere færdige opskrifter på, hvordan
feedback skal foregå i geografiundervisningen. Det må nødvendigvis
være læreren, der kender eleverne i klassen, som udvælger den
feedback, der giver mening for såvel eleverne som læreren.

Geografifaget i skolen er et vigtigt og
aktuelt fag. Det er det, fordi det bidrager
til en helt særlig forståelse af den verden,
som omgiver os og som vi alle er en integreret del af. Fagets særlige konstruktion
favner såvel naturvidenskabelige som
samfundsvidenskabelige problemstillinger
samt i høj grad også samspillet mellem
disse områder. Det giver anledning til,
at undervisningen kan tage afsæt i alle
mulige aktuelle problemstillinger, fordi de
problemstillinger som vi omgiver os med,

typisk rummer både samfundsvidenskabelige - og naturvidenskabelige elementer.
Geografi handler i væsentlig grad om
samspillet mellem mennesket og naturen,
om hvad der sker lige uden for døren,
men også om hvad der sker på den anden
side af Jorden - og forklaringer på hvorfor
disse begivenheder udspiller sig. Da vores
omverden er under fortsat forandring,
vil det, geografifaget handler om, også
ændres over tid. Således har geografi
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faget et dynamisk perspektiv, der er med
til at gøre faget levende og nærværende
for eleverne. I hvert fald hvis man som
lærer udnytter de potentialer, der ligger i
faget! Spørgsmålet er naturligvis, hvordan
læreren udnytter disse potentialer i en
verden, der kan forekomme mere og mere
kompleks og foranderlig, samtidig med
at man skal navigere i et skoleliv, som er
underlagt mange nye harmoniseringer og
specifikke krav.
Forenklede Fælles Mål i geografi
- hvad er nyt?
Opdraget bag de nye Forenklede Fælles
Mål var blandt andet Evalueringsinstituttet EVAs offentliggørelse af en rapport,
der påpegede en manglende brug af
Fælles Mål i lærernes didaktiske arbejde
med planlægning og målsætning af
undervisningen (EVA, 2012). En hensigt
med Forenklede Fælles Mål var at styrke
fagligheden i faget og derigennem elever-

EVA-rapporten pegede
på at lærerne ikke
brugte de gamle fælles
mål i tilstrækkelig
udstrækning.
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nes læringsudbytte. Blandt andet ved at
få lærerne til at arbejde mere systematisk
med de læringsmål, som det er hensigten,
at de skal formulere på baggrund af de
bindende færdigheds- og vidensmål.
Forenklede Fælles Mål i Geografi består
af fire overordnede kompetenceområder
- undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation - med tilhørende
formulerede kompetencemål. Under de
enkelte kompetenceområder følger specifikke færdigheds- og vidensmål, som angiver hvilke færdigheder eleverne skal opnå
inden for et givet kompetenceområde
samt hvilken viden, der er nødvendig for at
opnå de enkelte færdigheder. Færdighedsog vidensmålene må derfor forstås som
uadskillelige målpar, der understøtter hinanden og danner grundlag for den videre
progression og udvikling i elevens læring.
Udover de fire kompetenceområder er
geografifaget inddelt i fem indholdsområder, som dækker fagets faglige indhold
for grundskolen. Et af de fem indholdsområder opstiller færdigheds- og vidensmål,
der er indholdsløse, forstået på den måde,
at målene ikke fokuserer på et specifikt
fagligt indhold - for eksempel befolkningspyramider eller passatvinde - men snarere
overordnede metoder, eksempelvis at
kunne sammenholde og vurdere faglige
problemstillinger, der er nødvendige for
at udvikle de centrale kompetencer inden
for geografi såvel som inden for de øvrige
naturfag.
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Om læringsmål og læringsmålstyret
geografiundervisning
Til trods for at EVA-rapporten pegede på
at lærerne ikke brugte de gamle fælles
mål i tilstrækkelig udstrækning, er det
næppe nyt for læreren at opstille mål for
undervisningen. I det mindste har læreren nok gjort sig nogle tanker om, hvad
målet er. Når det er sagt, kan vi sikkert
blive skarpere på at formulere mål, der er
tydelige og som samtidig giver mening for
eleverne, og vi kan nok også blive skarpere
på at formulere mål, der passer til elever-

nes forskellige niveauer. Uden at sige for
meget kan vi måske også blive bedre til
at involvere eleverne i, hvilke mål vi har
opstillet og ikke mindst forklare, hvad
hensigten er med de mål, vi har opstillet.
I vejledningsmaterialet til de Forenklede
Fælles Mål præsenteres en relationsmodel
som kan støtte læreren i arbejdet med
målstyret undervisning. Det er vigtigt
at understrege, at der er tale om en
relationsmodel, der skal forstås på den
måde, at de forskellige elementer i modellen skal spille sammen.

Læringsmål

Undervisningsaktiviteter

Evaluering

Tegn på læring
Figur 1 Relationsmodellen. Kilde: www.emu.dk

Liv i Skolen • 4/2015

FEEDBACK I GEOGRAFIUNDERVISNINGEN

Således skal der være sammenhæng
mellem 1) de mål, der opstilles for undervisningen, 2) de aktiviteter, der foregår i
undervisningen, 3) de tegn som læreren
kan identificere hos eleverne, og som
angiver at eleverne er på vej til at lære det,
som er tanken, at de skal lære, og endelig
4) de evalueringer, læreren indtænker i
undervisningen, der skal afdække, om
eleverne har lært det, der var planlagt. At
der er tale om en relationsmodel betyder
også, at man må overveje at justere på de
andre elementer, hvis der ændres på det
ene. Eksempelvis må læreren genoverveje
de planlagte aktiviteter, hvis læreren erfarer at de mål der er opstillet, er for flyvske
eller for vanskelige.
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Det er klart at et undervisningsforløb
vil være sammensat af flere målpar og i
vejledningsmaterialet lægges der op til, at
flere af kompetenceområderne er i spil på
samme tid. Målparrene kan kombineres
på et utal af måder, afhængig af hvilket
forløb, læreren ønsker. Men der ligger
et arbejde i at omsætte de i Forenklede
Fælles Måls formulerede målpar til nogle
mål, der giver mening for eleverne - og i
arbejdet med feedback. I det følgende vil
vi give et konkret eksempel på, hvordan
et enkelt målpar kan nedbrydes til mere
konkrete mål, hvordan de nedbrudte mål
kan understøttes af nogle aktiviteter, og
hvordan læreren kan lede efter tegn på, at
eleverne er på vej til at nå de mål, som er
formuleret.

Jordkloden og dens klima
- 	Eleven kan med temakort
og digitale animationer
beskrive pladetektonik
-	Eleven har viden om
tektoniske plader og deres
bevægelser

Figur 2 Eksempel på færdigheds- og vidensmål fra Forenklede Fælles Mål i geografi
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Jordkloden og dens klima
- 	Eleven kan med temakort og
digitale animationer beskrive
pladetektonik
-	Eleven har viden om tektoniske
plader og deres bevægelser

Læringsmål

Undervisningsaktiviteter

Evaluering

Hvilke tegn kan jeg og eleverne
se på, at de har lært/er på vej til
at lære de mål, der er opstillet?
-	Eleverne udpeger konkrete
eksempler på forskellige pladegrænser, når de arbejder med
blindkortene
-	Eleverne bruger fagbegreber
som konstruktiv – destruktiv
og bevarende pladegrænser,
når de i grupper arbejder med
modellerne
-	Eleverne forklarer hvordan
modellerne skal forstås når
eg spørger til de udleverede
modeller

Omsætning af færdigheds- og
vidensmål til læringsmål
-	Jeg kan nævne de forskellige
typer (konstruktive, destruktive
og bevarende) pladegrænser.
-	Jeg kan bruge ”en digital
model” af jorden og jordens
indre til at forklare, hvad der
sker ved jordens overflade, hvor
pladerne støder sammen eller
går fra hinanden.
-	Jeg kan fortælle om (og evt.
vise på et kort), hvor der sker
jordskælv og hvor der sker
vulkanudbrud

Tegn på læring

Figur 3 Eksempel på udfyldt relationsmodel

Hvilke undervisningsaktiviteter
kan understøtte opfyldelsen af
læringsmålene?
-	Vi læser kapitlet Plader og
Puslespil i Xplore 8, herunder
arbejder vi med ordkendskabs
kort, begrebskort og læsning af
modeller i bogen.
-	Jeg (læreren) præsenterer animation af jordens opbygning
med konvektionszoner, pladebevægelser og eksempler på de
forskellige pladegrænser.
-	Vi skriver pladebetegnelser
og andre fagudtryk på trykte
modeller af jordens opbygning
og pladegrænser
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Vi kan sikkert blive
skarpere på at formulere
mål, der er tydelige
og som samtidig giver
mening for eleverne.

Da det er læreren der kender eleverne og
den faglige spredning i klassen, er det
også op til den enkelte lærer at vurdere
hvor mange mål, der skal formuleres. I
eksemplet her er der forskel på sværhedsgraden af læringsmålene og derfor må
læreren genoverveje de planlagte aktiviteter, hvis læreren erfarer at de mål der er
opstillet, er for flyvske eller for vanskelige.
Men uanset antallet af opstillede mål er
det afgørende, at målene giver mening
for eleverne. De tegn som læreren kigger
efter eller lytter sig til, mens eleverne deltager i undervisningen, er et godt afsæt
for det videre arbejde med at give feedback til eleverne. Det vender vi tilbage til.
Inden vi tager fat på feedbacken i geografiundervisningen er det oplagt at
overveje, om der er bagsider, eller i hvert
fald opmærksomhedspunkter, forbundet
med en fokuseret målstyret undervisning.
Mistes der mon noget i undervisningen,

90

når der fokuseres massivt på at opstille
læringsmål, der er målbare og som undervisningen tilrettelægges efter? Under
alle omstændigheder er der en risiko for
at undervisningen bliver for instrumentel, i hvert fald hvis der hele tiden sigtes
til, at de opstillede mål skal opfyldes på
en måde, hvor der ikke gøres plads til
justeringer af målene, eller til at andre
mål kan komme på banen - også de mål,
der ikke er lige til at måle på. Det skyldes,
at undervisningen udfoldes i samspil og
i dialog med eleverne og derfor nødvendigvis må involvere en grad af uforudsigelighed (Hedegaard et al, 2015; Tanggard,
2015).
Feedback som pædagogisk metode
Hvordan kan læreren så oprette en
balance mellem målstyring, synlig som
usynlig læring og rum for spontanitet i
undervisning samtidig med, at eleverne
inddrages i deres egen læring og udvikling af naturfaglige kompetencer? Et bud
kan være gennem brugen af konstruktive feedback-metoder. Ganske enkelt
kan begrebet feedback defineres som
tilbagemelding. Men som pædagogisk
begreb kan det yderligere forstås som en
information, der gives fra en aktør til en
anden med fokus på særlige aspekter af
den andens præstationer og forståelser
(Hattie & Timperley, 2014). Forskning i
feedback viser, at feedback, når den er
konstruktiv og indtænkt i en specifik faglig - og pædagogisk kontekst, bidrager til
at reducere kløften mellem nuværende og
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ønskede forståelser og kompetencer hos
modtageren af feedbacken.
Samme forskning viser også, at feedback,
når den ikke fungerer, hæmmer motivation
og engagement hos eleven. Udfordringen
for læreren ligger derfor i at give en feedback, der på en gang anerkender eleven
og elevens arbejde, eksempelvis gennem
opmuntringer og skulderklap, og samtidig tager fat om de udfordringer, eleverne
står over for. Disse udfordringer kan være
faglige som sociale, men det væsentlige
for læreren ligger i at udfolde det iboende
udviklingspotentiale for eleven. Af samme
grund har samarbejdet med eleven stor
betydning for effekten af feedbacken i en

given situation, da det, for at en dybere
udviklings- og læringsproces kan finde
sted, er nødvendigt, at eleven har en
forståelse for sine egne udfordringer, og
hvad der skal tages fat i for at komme
videre. Hvad er målet for læringen? Hvad
kan eleven selv bidrage med til en fælles
læringsproces i klassen? Hvad udfordres
eleven på, og hvad må eleven tage fat i for
at komme tættere på målet for læringen?
(Hartberg, Dobson & Gran, 2012). Et vigtigt element i at kunne integrere en funktionel feedbackkultur i en klasse er derfor
inddragelsen af eleverne i vurderingen
af deres egne præstationer - og i nogle
situationer hinandens - ud fra kriterier og
principper, der er aftalt med læreren.

Feed Up
Hvor bevæger jeg mig hen?
(Mål)

Feed Forward
Hvad er næste skridt?
(Progression i/ændring af aktivitet)

Figur 4 Feedbackmodel

Feedback
Hvordan går det?
(Udvikling i forhold til mål)
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Når det er sagt, er det vigtigt at understrege, at feedback og effekten af en
feedback i sidste ende altid er lærerens
ansvar.

elevens læring et vigtigt udgangspunkt,
hvis feedback skal være meningsfuld,
når den gives, så elevens udvikling bliver
synlig for såvel eleven som for læreren.

Der er forskellige måder at gribe arbejdet med feedback an på. Et eksempel vi
her fremhæver er John Hatties og Helen
Timperleys bud på en feedbackmodel
(I: Dobson, Gran & Hartberg, 2012), hvor
omdrejningspunktet er tre opstillede
spørgsmål: Hvor bevæger jeg mig hen?
Hvordan går det? Hvad er næste skridt?
Modellen rummer flere niveauer, men
hvis vi som udgangspunkt tager fat i de
tre stillede spørgsmål, vil vores bud på en
simpel feedbackmodel se sådan ud.
Som det fremgår af modellen, er processen en central del af feedbacken. I processen mod at udvikle nye færdigheder og
viden til at indfri de opstillede mål - om så
de er faglige eller personlige, foregår en
masse læring, som læreren ikke nødvendigvis kan få øje på gennem målsætning.
Derfor er elevens egen vurdering af, hvor
han eller hun er i processen vigtig for
lærerens samlede overblik over elevernes
faglige udvikling i geografiundervisningen.
Læreren har mulighed for at stoppe op
undervejs og justere i mål og ændre fokus
eller retning for undervisningen, hvis det
giver mening. Hvis læreren ikke ved i hvilken retning udviklingen og læringen hos
eleven bevæger sig, vil feedbacken være
for tilfældig og derfor i sidste ende nyttesløs. Af samme grund er målsætning for

Et perspektiv på feedback i geografi
Når vi i artiklen har valgt at beskrive relationsmodellen og målstyret undervisning,
er det, fordi det er et arbejde, der ligger
forud for at kunne arbejde effektivt med
feedback. Sagt på en anden måde kan et
systematisk arbejde med feedback kvalificere den målstyrede undervisning for
eleverne. Det kan det, fordi det undervejs
i feedbackprocessen bliver tydeligt for
eleverne, at målene tager afsæt i eleverne
selv, og at de løbende har indflydelse på
deres egen læring og den retning læringsprocessen kan tage.
Ser vi på de færdigheds- og vidensmål,
som er angivet i Forenklede Fælles Mål,
er der måltyper, der rummer faktuel faglig

Læreren må
genoverveje de
planlagte aktiviteter,
hvis de mål der er
opstillet, er for flyvske
eller for vanskelige.
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viden, som vi ikke som udgangspunkt
kan diskutere. Eksempelvis det færdigheds- og vidensmål som vi tidligere så på,
nemlig hvilke forskellige pladegrænser,
der indgår i den pladetektoniske forståelse. Men hvis vi et øjeblik vender tilbage
til vores indledende beskrivelse af faget
og dets iboende potentialer, slog vi på,
at et af geografifagets centrale formål
er at give eleverne en forståelse af den
verden, der omgiver os. Heri ligger implicit
en forståelse af, at verden konstant er i
forandring. Et konkret eksempel herpå er
de flygtningeproblematikker, som lige nu
udspiller sig blandt andet i Europa, og som
ingen af os formentlig havde forestillinger
om omfanget af for kort tid siden.
Et andet eksempel er klimadebatten, som
indtil videre har været en mere vedvarende debat, men som dog også er en problematik, hvor vi løbende udvikler ny viden
i forsøget på at forstå de processer, der
foregår, og hvilken betydning de har for
vores levevis forskellige steder i verden.
Begge eksempler er aktuelle problemstillinger som læreren dels bør kunne overbevise eleverne om relevansen af, og dels
noget eleverne bliver nødt til at kunne
forholde sig til, for på sigt at kunne indgå
som aktive medborgere i samfundet.
For at kunne arbejde med disse problemstillinger skal eleverne både lære om drivhusgassernes evne til at bremse langbølget stråling eller de push- og pulleffekter,
som ligger til grund for migration - altså
typer af mål som er grundbyggesten til
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elevernes videre arbejde, der handler om
at kunne udfolde perspektiver på konkrete problemstillinger. Dette indebærer
at kunne argumentere, forklare årsager
til konflikter og beskrive løsningsforslag
med afsæt i konkret viden.
Både flygtninge- og klimaproblematikken kræver, at eleverne bliver i stand til at
kunne skifte perspektiv fra det globale til
det lokale og mellem forskellige individers
rolle i og tilknytning til problemstillingen.
Samtidig skal eleverne kunne sortere i
den enorme mængde af information, som
vi møder dagligt. Man kan spørge sig selv,
hvorfor man skal kunne det? Det skal vi,
fordi det er en grundlæggende kompetence til at kunne indgå i det komplekse
samfund, vi er en del af. Dermed bliver
Charles Wright Mills begreb sociologisk
fantasi (Wright Mills, 2002), som handler
om at sætte den enkelte i stand til forstå
omverdenen i lyset af, hvad det betyder
for den enkeltes indre liv og ydre livsforløb, måske mere aktuelt end nogensinde.

Feedback og effekten
af en feedback er
i sidste ende altid
lærerens ansvar.
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Verden, men også viden, er ikke så statisk
som vi måske tidligere har haft opfattelsen af. Nye sammenhænge og opfattelser
opstår, og vi finder løbende på nye måder
at gå til verden på.
Lærerens rolle i feedback
Hvad kræves der så af geografilæreren i
arbejdet med at give feedback, der støtter
op om elevernes udvikling af geografisk
viden, selvstændig stillingtagen og refleksivitet?
Det kræver først og fremmest en stærk
faglighed og en forståelse af kompleksiteten i fagets mange problemstillinger.
Hertil skal læreren kunne stille de gode
spørgsmål, der stilladserer elevernes
læring undervejs i den læringsproces,
som eleverne er i. Spørgsmålene må
tage afsæt i målene for faget og i de mål,
læreren aftaler i fællesskab med eleverne.
Derudover er det essentielt, at læreren
kan sætte sig ud over sin egen personlig anskuelse af verden og præsentere

Et af geografifagets
centrale formål er at give
eleverne en forståelse
af den verden, der
omgiver os.
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eleverne for forskellige perspektiver på en
given problemstilling, så eleverne lærer
at argumentere for forskellige vinkler og
at se nuanceret på et givent problem,
emne eller konflikt. Feedback bliver mest
konstruktiv, hvis læreren tør at give tid
og plads til elevernes proces mod det
satte mål for undervisningen. Undervejs i
arbejdet mod de fastsatte mål for undervisningen har eleverne muligvis brug for
at komme ud ad flere tangenter, før de
når frem til en erkendelse, der leder dem
tilbage mod de mål, de med læreren er
blevet enige om. Læreren kan aldrig med
sikkerhed vide, hvornår eleven skal ledes
tilbage på sporet eller om eleven fortsat
er på vej mod målet via forskellige frugtbare omveje, mens undervisningen står
på. Men for at kunne vurdere det bedst
muligt, er det en nødvendighed løbende
at være i dialog med eleven om dennes
tanker, og her kan de tre spørgsmål i
feedbackmodellen være en støtte for
såvel læreren som for eleverne. Den tydelige feedbackproces kan også bidrage
til, at eleverne efterfølgende kan have så
klart et billede som muligt af, at de har
flyttet sig.
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Jette Hildebrandt Andersen og Henriette Vendelbo Eriksen
er udviklingskonsulenter i Vejen Kommune

I ønsket om at styrke den enkelte elevs læring, så alle elever bliver
så dygtige, som de kan, har vi i Vejen Kommune ladet os inspirere af
den norske indsats, ”Vurdering for læring”. I denne tænkning finder vi
konkrete eksempler på, hvordan man som leder og lærer kan arbejde
med tydelige mål og forventninger, løbende vurderinger og refleksion
over egen praksis.

”Vurdering For Læring” i Vejen Kommune
Flere forskere peger på, at optimale
læringsbetingelser blandt andet opnås,
når eleverne mødes med høje og tydelige forventninger, tydelig målsætning og
konstruktiv, løbende feedback i. Progressionen for den videre læring skal være
tydelig, og eleverne skal involveres og
kende deres næste skridt i læreprocessen.
Samtidig har det en væsentlig betydning,
at eleven har høje forventninger til egen

læring og er bevidst om, hvilke læringsstrategier der bedst skaber vejen til den
videre læring.
Når vi i Vejen Kommune har valgt at
arbejde med ”Vurdering for læring” (forkortet VFL) er det begrundet i, at vi her
finder nogle konkrete værktøjer og en
tilgang til læring, som på mange måder
indfanger ovennævnte læringsdimensioner og konkretiserer den ramme, som vi
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Vurdering for læring
funderer sig i den
verdensomspændende
”Assessment for
learning”.

skal arbejde inden for med den nye skolereform.
I VFL-tænkningen ses elevernes involvering som en nødvendig og afgørende forudsætning for at føle ejerskab og udvikle
selvreguleret læring. Man er optaget af
den enkelte elevs lærelyst og motivation,
og der arbejdes målrettet på at skabe
situationer, som åbner for elevernes glæde
ved at lære nyt, deres engagement og
udforsketrang. En sådan praksis udspiller
sig i et læringsmiljø præget af tillid, gensidig respekt og tydelige forventninger – og
i et klima, hvor det er trygt at prøve til,
turde stille spørgsmål og lave fejl.
Vurdering for læring funderer sig i den
verdensomspændende ”Assessment
for learning” og handler om, at læreren
tilpasser egen undervisning med afsæt i
den information, han får, og at eleverne
bruger informationen om egen læring og
kompetence til at justere og forbedre eget
læringsarbejde (Slemmen 2014).
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Med baggrund i det norske undervisningsdirektorat formuleres 4 grundlæggende
principper for VFL ii som ligger til grund for
arbejdet med VFL som kommunal indsats
i Vejen kommune:
-	Eleverne forstår, hvad de skal lære,
og hvad der forventes af dem.
-	Eleverne får tilbagemeldinger, som
fortæller dem om kvaliteten af
deres arbejde eller deres præstation.
-	Eleverne får råd om, hvordan de kan
forbedre sig.
-	Eleverne er involveret i egen læring
ved blandt andet at vurdere eget
arbejde og egen faglige udvikling.
I VFL tænkningen skelnes mellem vurdering for læring og vurdering af læring.
Hvor vurdering af læring funderer sig i
en summativ tænkning og f.eks. handler
om den viden, man indhenter om elevens
færdigheder via prøver eller forskellige
tests, har vurdering for læring at gøre
med en formativ tænkning, hvor man
interesser sig for den løbende, fremadrettede vurdering, fortolker og forholder
sig til tegn på læring, og med baggrund
heri vurderer elevens næste skridt. I en
formativ, løbende vurderingskultur sættes
den enkelte elevs læring i centrum og der
arbejdes målrettet med elevernes involvering og bevidstgørelse om egne læreprocesser, så eleverne kan forholde sig til:
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- hvor er jeg på vej hen?
- hvordan klarer jeg mig?
- hvor skal jeg hen herfra? iii
I arbejdet med VFL er der således tale om
en systematisk planlagt proces, hvor tegn
på elevens læring bliver brugt både af
læreren og eleven således, at:
-	læreren kan justere egen undervisning
med henblik på at skabe bedst mulige
betingelser for den enkeltes læring.
-	eleverne kan justere egen læringsstrategi med henblik på at lære mest og
bedst muligt.
Hvad siger loven?
Med UVM’s nye forenklede mål sættes
fokus på læringsmålstyret undervisning.
At lade sine undervisningsforløb styre af
læringsmål frem for undervisningsmål
betyder, at man som lærer i et fag skal
formulere de læringsmål som eleverne
skal sigte mod. Netop denne tydelighed
omkring synlige læringsmål og kriterier –
dvs. tegn på, hvad der skal til for at målet
opnås, står som et centralt element i
arbejdet med VFL.
De nye Fælles Mål er opbygget af kompetencemål samt færdigheds- og vidensmål.
Kompetencemålene svarer til de tidligere
trinmål, men der er langt færre. I fagformålet for matematik står der bl.a.:
Eleverne:
- skal udvikle matematiske kompetencer

Eleverne kan:
-	forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse
-	begå sig hensigtsmæssigt i mate
matikrelaterede situationer
Eleverne kan erfare:
-	at matematik fordrer og fremmer
kreativ virksomhed
-	at matematik rummer redskaber til
problemløsning, argumentation og
kommunikation
Den viden og de færdigheder, eleverne
skal opnå for at leve op til formålet, kan
beskrives som et samspil mellem de
læringsmål, der er knyttet til kompetenceområdet matematiske kompetencer,
og de læringsmål, der er knyttet til stof
områderne tal og algebra, geometri og
måling samt statistik og sandsynlighed.
Didaktisk tilgang til arbejdet med
læringsmål
Til illustration af de matematiske mål har
vi udformet en ”matematik-blomst” for
netop at sætte fokus på de matematiske
kompetencer og matematikkens helhed.
(Se illustration næste side).
Der er ingen tvivl om, at tydelige mål er
vigtige, men hvis målene bliver for snævre,
for kortsigtede og for urealistiske, risikerer
vi at glemme, at når vi måler på ét område,
fravælger vi andet, som også kan være
væsentligt.
I Vejen ønsker vi at sætte særligt fokus på
fagformålet i matematik, da opstillingen af
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de matematiske kompetencer og stofområderne i en matrix kan medføre, at mange
hopper over fagformålet. Måske springes
de matematiske kompetencer over, og
man går direkte til at formulere læringsmål for stofområderne. Hvis man på
samme tid fortrinsvis tager udgangspunkt
i stofområderne, risikerer man at faget bliver fragmenteret i færdigheder og viden,
der matcher Trivial Pursuit og diverse
digitale test. Herved bliver eleverne ikke
klædt på til den mundtlige prøve efter 9.
klasse, problemregningen og sidst men
ikke mindst brugen af matematik videre
i uddannelse og livet. Med denne tilgang
arbejdes overvejende analytisk med faget
og da hovedparten af eleverne i en klasse
ofte er holistiske i deres tænkning, risikerer man med et snævert fokus på færdigheder og præstationsmål, at eleverne
mister overblikket over og motivationen
for faget. Dermed ikke sagt, at man skal
se bort fra det summative element og
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resultaterne fra de digitale test. De er et
vigtigt tegn på, om den elementære matematik er på plads, men et ensidigt fokus
vil på sigt ikke gavne elevernes læring.
Det er nødvendigt at målarbejdet forstås
bredt – dvs. der arbejdes med elevernes
læringsparathed og elevernes faglige
og sociale kompetencer på forskellige
niveauer. Med den megen fokus på tests
og resultatstyring er det nærliggende
at sætte øget fokus på netop præstationsmål, som handler om at gøre noget
færdigt, at komme igennem pensum og
kunne gengive facts, så man klarer sig
godt i test og prøver. Sværere er det at
opstille mestringsmål som tager afsæt i
kombinationen af matematiske stofområder og kompetencer som er svært målbare og derfor synes sværere at fastholde.
I arbejdet med opsætning af læringsmål
og kriterier for målopfyldelse er der derfor vigtigt at nuancere målarbejdet og
sikre fokus på såvel præstations- som
mestringsmål. v
Læringsniveauer
I arbejdet med at formulere synlige
læringsmål er det vigtigt at medtænke
elevens læringsniveau og med afsæt i den
taksonomiske tænkning at være tydelig
omkring, hvilken type læring eller grad
af forståelse, der efterspørges ved en
bestemt aktivitet.
Taksonomier skal få elevens læring til at
udvikle sig og undervisningen til at leve og
blomstre.
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1

2

3

4

5

Præstrukturelt

Enkelt
strukturelt

Flerstrukturelt

Relationelt

Udvidet abstrakt

Aflæse

Anvende

Afgøre

Afgrænse

Angive

Beskrive

Analysere

Bedømme

Beregne (udregne)

Bygge

Argumentere

Diskutere

Efterprøve

Give overblik over

Designe

Forudsige

Eksemplificere

Generalisere

Finde
Gengive

Gennemføre

Forklare

Hypotisere

Genkende

Inddele

Konkludere

Kritisere

Identificere

Klassificere

Modellere

Problematisere

Måle

Koble

Organisere

Perspektivere

Navngive

Kombinere

Planlægge

Reflektere

Nævne

Løse

Sammenholde

Ræsonnere

Omformulere

Placere

Sammenkæde

Vurdere

Opstille

Reproducere

Sammenligne

Oversætte

Udføre

Skelne

Referere

Udtrykke

Tilpasse

Skitsere

Visualisere

Udvikle

Tegne

Vise

Udpege

Den taksonomi der oftest anvendes i
matematik er SOLO taksonomien vi og
lærerne kan bruge denne til at:

Ovenfor ses et eksempel på verber
som man kan anvende i formuleringen
af læringsmål på forskellige.

-	
udarbejde differentierede læringsopgaver for at udfordre eleverne til at udvikle
overfladisk, dyb og konceptuel forståelse
-	
udvikle differentierede succeskriterier
for at synliggøre vurderingsresultater
for indholdsviden og anvendt viden.
- give eksplicit feedback og feedforward i forhold til næste skridt

Til den undersøgende matematikundervisning kan Marzanos vii taksonomi anvendes som hjælp til opstilling af læringsmål
på flere niveauer.
Taksonomien er udarbejdet som et
udførligt system over menneskets
tankeprocesser, der kan anvendes til at
understøtte undervisning, planlægning
og vurdering.
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Sværhedsgrad

Mentale processer

Niveau 4: Vidensanvendelse

Tage beslutninger
Løse problemer
Eksperimentere
Undersøge

Niveau 3: Analyse

Sammenligne
Klassificere
Analysere fejl
Generalisere
Specificere

Niveau 2: Forståelse

Integrere
Symbolisere

Niveau 1: Indhentning

Udføre
Genkalde
Genkende

Hvis man arbejder undersøgende/eksperimenterende, er det en god idé at skrive
læringsmål op for denne tilgang - mindst
lige så vigtigt er det dog, at man efterfølgende får fastholdt de matematiske pointer, som eleverne er nået frem til.
Refleksion over egen læreproces
Elevernes egen refleksion er et centralt
omdrejningspunkt i VFL tænkningen. Ved
at tydeliggøre hensigten bag en aktivitet,
hvad der skal læres og hvad der forventes
af eleverne, hjælpes eleverne til at få et
metaperspektiv på egen læring og udvikle
et begrebsapparat og en forståelse af,
hvad det vil sige at vurdere kvaliteten af
eget (og andres) arbejde.
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Eleven er f.eks. involveret i egen læreproces og udvikling når eleven:
-	Forklarer hvordan man kommer frem til
svaret i matematik
-	Skriver en læringslog i slutningen af
timen: Hvad har jeg lært? Hvad er næste
skridt?
-	Vælger ud og begrunder hvilken del af
fortællingen, eleven er mest fornøjet
med?
-	Forklarer hvad der er vanskeligt med
tekstopgaven i matematik, og hvor man
har behov for hjælp
-	Opsummerer hvordan man må arbejde
med projektet i næste time for at nå
målet
-	Vurderer egne prøver og opgaver
-	Laver egen- og kammeratvurdering

VIA University College

-	Snakker med læringsmakkeren om,
hvad man skal ”forske” i sit eksperiment.
Der henvises i ovenstående til kammeratvurdering / læringsmakkere. Dette funderer sig i en metode, hvor eleverne arbejder sammen i par med det formål at øge
eget og medelevernes læringsudbytte.
Gennem hele skoleforløbet øver eleverne
sig i at være læringsmakker for en anden
klassekammerat og øver sig i at give hinanden tilbagemeldinger, rette hinandens
opgaver, hjælpe hinanden med at finde
svaret på det spørgsmål/den opgave, som
læreren har stillet med afsæt i opstillede
læringsmål og kriterier.
Det at eleverne trænes i at kunne give
hinanden løbende tilbagemeldinger,
styrker elevernes egen læring viii
(Black og Wiliams 1998).
Arbejdet med læringsmakkere bygger
på et læringssyn som baserer sig på en
kombination af et kognitivt og sociokulturelt perspektiv på læring. Sociokulturel
læringsteori lægger vægt på elevernes
motivation og deltagelse gennem læringsfællesskaber, hvilket betyder, at vurderingen må gennemføres i fællesskab og ikke
udelukkende mellem lærer og elev ix . For
at motivere til dette, arbejdes f.eks. med
læringsmakkere.
Feedback
Flere steder forklares ”feedback” ved
hjælp af begrebet ”kløften”. x Feedback
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har til formål at reducere kløften mellem
det sted, hvor eleven ”er”, og det sted,
hvor det ”er meningen”, at han eller hun
skal være.
Den enkelte lærer må derfor have viden
om, hvor den enkelte elev er, og hvor
det er meningen, eleven skal være eller
bevæge sig hen. Der hersker stor enighed om, at feedback har væsentlig øget
læringseffekt hvis tilbagemeldingen falder,
mens stoffet er frisk i hukommelsen. xi
I VFL terminologien skelnes mellem feedback i forskellige tidsspænd, som alle har
en væsentlig relevans for elevens læringsudbytte. xii
-	Feedback i det korte tidsspænd (f.eks.
dag for dag vurdering, beviser for læring,
timelog, forskellige vurderingsskemaer)
-	Feedback i det mellemlage forløb
(f.eks. logbog, afslutningen af et emne,
læringssamtaler, prøver)
-	Feedback i det lange forløb (f.eks. elevsamtaler, skriftlig vurderinger m. fokus
på kompetenceområder, forældresamtaler, prøver)

I VFL tænkningen
skelnes mellem
vurdering for læring og
vurdering af læring.
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Niveauer

Vigtige spørgsmål

Tre feedbackspørgsmål

1

Opgave

Hvor godt er opgaven blevet
løst? Rigtigt eller forkert?

Hvor er jeg på vej hen?
Hvad er mine mål/kriterier?

2

Proces

Hvilke strategier er påkrævet
for at løse opgaven? Er der
alternative strategier, som kan
anvendes?

Hvordan klarer jeg mig?
Hvilke fremskridt gør jeg hen
imod mine mål?

3

Selvregulering

Hvori består den viden og forståelse, der er påkrævet for at
vide, hvad du gør?
Selvovervågning, styring af
processer og opgaver.

4

Selv

Personlig evaluering og affekt
vedrørende læringen.

➭

Hvor skal jeg hen herfra?
Hvilke aktiviteter må nu iværksættes for at gøre større fremskridt?

John Hattie opstiller følgende feedbackniveauer og –spørgsmålxiii
Med dette i mente skal man overveje, om
de mange timer, der ligger i det traditionelle rettearbejde er givet rigtigt ud eller
om det bør gentænkes. Den tid læreren
bruger på rettearbejde, skal generere
mere arbejde (og læring) for eleven, end
det gør for læreren.
Perspektivering og praktiske eksempler
Matematiske pointer
Matematikfaget har i Danmark en tradition for at være et undersøgende og eksperimenterende fag. Man kan derfor stille
sig spørgsmålet:
Hvornår er det centralt for elevernes
læreproces at de møder et konkret
læringsmål? – og hvornår er det centralt,
at de ikke ser en eksplicit målformulering?

I 2011 forsvarede Arne Mogensen sin ph.d.
om pointeorienteret undervisning på RUC.
Konklusionen var, at matematikundervisning med klare pointer giver en bedre
undervisning – og oversat til nuværende
kontekst- bedre læring.
Læreren skal gerne være så præcis i sin
opsamling, at eleverne efterfølgende kan
formulere pointen.
”Alle ved, at der skal være en pointe
i en god historie, og sådan er det
også i undervisning. Der skal være
noget skarpt, noget der står klart, når
undervisningen kører. Man skal kunne
definere det, og det skal have
en afgrænsning…” xiv
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En matematisk pointe er præciseret
og defineret som en præsentation af
et klart, afgrænset og betydende matematisk indhold eller resultat ” skriver
Arne Mogensen i sit resumé” xiv
Der spores således en sammenhæng
mellem matematiske pointer, læringsmål
og vurdering, som samlet sætter elevens
læring i centrum. Det man for matematikfaget bør være særligt opmærksom på,
er tidspunktet for, hvornår det fagfaglige
læringsmål præsenteres. Altså – en kritisk, didaktisk og dermed bevidst brug af
læringsmål.
Fejl bydes velkommen
Vi ønsker at motivere til et miljø, hvor ”fejl
bydes velkomne” og hvor man er optaget
af læringsprocessen og ikke udelukkende
det færdige resultat. En måde – måske
særligt for de yngste elever – at understøtte dette på, kan være ”En hånd eller
to hænder”. Dette er en metode bl.a. til
støtte for de elever, der skal være mere
aktive i timerne. Metoden går ud på at
arbejde med håndsoprækning, således at
eleverne rækker en hånd i vejret, hvis de
har svaret og to hænder, hvis de kan forklare, hvordan de har fundet svaret.
”My Favorite No ” er et eksempel på, hvordan fejl er et skridt på vejen i læreprocessen og hvor meget man kan lære af
andres fejl. Matematik bliver derved ikke
længere et spørgsmål om en rigtig eller
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forkert løsning, men om at vise, hvad man
gør/tænker.
Færdiggørelseseksempel
Forskningen har vist (jf. note 16), at det
ikke giver den bedste læring, hvis man
giver eleverne opgaver lige efter gennemgang af nyt stof. Den kognitive belastning
vil for de fleste elever være for stor - og
altså ikke repræsentere det ”næste skridt”.
Næste skridt vil for mange i stedet være
at se et gennemarbejdet eksempel - et
færdiggørelseseksempel. Her er de første
skridt vist, men eleven skal selv færdiggøre opgaven.
”De elever, der bliver bedt om at konsolidere deres læring ved at studere
gennemarbejdede eksempler eller
færdiggøre delvist gennemarbejdede
eksempler, har større succes i senere
test end elever, der har brugt samme
mængde tid på opgaveløsningsaktivi
teter uden vejledning.” xvi

Eksempel på opskrift - her i arbejdet med
tekstopgaver
Problembehandlingskompetencen efter
6. kl.
Eleven kan anvende forskellige strategier
til matematisk problemløsning.
Eleven har viden om forskellige strategier
til matematisk problemløsning, herunder
med digitale værktøjer.
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Alle ved, at der skal
være en pointe i en god
historie, og sådan er det
også i undervisning.

Målpar, regnestrategier efter 6. kl.
Eleven kan udføre beregninger med de
fire regningsarter inden for naturlige tal,
herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi.
Eleven har viden om beregninger med de
fire regningsarter inden for de naturlige
tal, herunder anvendelse af regneark.
Læringsmål
Eleverne skal kunne
-	lave en opskrift med kriterier som skal
gøre det lettere at forstå og løse en
tekstopgave,
-	bruge opskriften til at løse en
tekstopgave,
-	sammenligne og samtale om
løsningsmetoderne.
Materialer
-	interaktiv tavle, en tekstopgave med
spørgsmål, den samme tekstopgave,
hvor spørgsmålet er udeladt, spørgsmålsformuleringer.
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Sådan gør vi:
Til aktivering af forforståelsen stilles
spørgsmålet ”Hvad er en tekstopgave? ”
Eleverne diskuterer med sin læringspartner. Fortæl at mange elever synes det er
udfordrende at løse tekstopgaver, men at
de nu sammen skal lave en opskrift, som
kan være til stor hjælp.
Gennemgå det første læringsmål. Hvordan skal eleverne kunne lave en opskrift
med kriterier, som gør det lettere at forstå
og løse tekstopgaver?
Vis eleverne et tomt målskema. Skemaet
udfyldes i fællesskab. Præsentér to tekstopgaver for eleverne.
Tekstopgave 1
Lærer Hansen har bagt 49 horn som skal
lægges i en pose. Der er plads til ti horn
i hver pose. Hvad er det mindste antal
poser, Hansen har brug for?
Når vi har læst tekstopgaven højt for
klassen, spørger vi eleverne: ”Hvad er det
vigtigt at have klart for sig, når man skal
løse en tekstopgave? ”
Eleverne skal finde ud af, hvad der
er spørgsmålet i tekstopgaven. Skriv
”spørgsmål” i første række i første
kolonne. Eleverne diskuterer med sin
læringspartner og skriver spørgsmålet i
næste kolonne. xvii
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Hjælpemiddel for at læse en tekstopgave
Spørgsmål

Hvad er det mindste antal poser, Hansen har brug for?

Vigtig information

49 horn
10 horn i hver pose

Model/tegning
Regnearter

Division

Udregning

49 :10 ≈ 5
49 :10 =4,9

Svar

Det mindste antal poser Hansen har brug for er 5.

Vurdere rimeligheden
af eget svar

Det er 5 poser, fordi der kun er plads til 10 horn i hver pose
og der 49 horn, og derfor er det 5, der er det mindste antal
poser Hansen skal bruge. Det kan ikke være 4,9 fordi det skal
være hele poser.

Netop tekstopgaver kan elever ofte have
svært ved i starten. Med en opskrift hjælper man eleverne til at få delt en måske
uoverskuelig opgave i små bidder, og til
sidst beder man dem vurdere deres svar.
Pas på – ”bare lige”
Ligesom med andre aspekter af ekspertise glemmer vi alle, hvor svært det var at
gøre en færdighed automatisk. Opnåelse
af ekspertise medfører et vist niveau af
glemsomhed med hensyn til den indsats
og den tid, det kræver at lære. Mange mindes måske frustrationerne, da de skulle
lære et andet talsystem end 10-talssystemet. Det er nogle af de samme frustrationer eleverne oplever, når de skal forstå
10-talssystemet.

I matematik er det derfor rigtig vigtigt at
have fokus på de tidligere nævnte
3 spørgsmål:
- Hvor er jeg på vej hen?
- Hvordan klarer jeg mig?
- Hvor skal jeg hen herfra? xviii

Fordringen om,
”at eleverne bliver så
dygtige, de kan” skal
forstås bredt og ikke
kun i forhold til de
målbare resultater.
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Samtidig er det også i matematik (og IT)
rigtig nemt at sige: ”Du skal bare lige… ”,
hvilket bestemt ikke gavner elevens
selvværd, egen refleksion samt mod til
at tage næste skridt på egen hånd.
Opsummering
”Bare lige” er stik imod alle principper i
”Vurdering for læring”, som netop indtænker forskellige dimensioner i elevernes læring. Vi har i denne artikel dels
beskrevet elementer i VFL-tænkningen
og løbende fokuseret på de udfordringer vi oplever, en ikke-reflekteret brug af
læringsmålstyret undervisning kan have
for matematikfaget. At arbejde med
læringsmål og ”vurdering for læring”, er
ikke ”bare lige” - Det kræver hårdt arbejde,
systematik og en bevidst fokus på fagets
helhed. For matematik er det vigtigt at
have fokus på de matematiske kompetencer, da disse ikke testes direkte i de
IT-baserede nationale tests. Men netop de
matematiske kompetencer danner sammen med stofområderne det fundament,
som eleverne skal have med sig fra folkeskolen. Fordringen om, ”at eleverne bliver
så dygtige, de kan” skal forstås bredt og
ikke kun i forhold til de målbare resultater.

Taksonomien er
udarbejdet som
et udførligt system
over menneskets
tankeprocesser,
der kan anvendes
til at understøtte
undervisning,
planlægning og
vurdering.
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Kommende temaer
Nr. 1-2016
Læringsvejlederen
Skolens pædagogiske læringscenter har
fået ny bekendtgørelse og dermed en
række nye opgaver og funktioner, der
gør op med den traditionelle opgave og
funktion som skolebibliotekar. Formålet
med det pædagogiske læringscenter er
nu at udvikle og understøtte lærings- og
trivselsrelaterede aktiviteter samt understøtte kollegers fokus på læreprocesser
og læringsresultater. Derudover skal det
pædagogiske læringscenter understøtte
skoleudviklingsinitiativer i samspil med
ledelsen, formidle kulturtilbud til eleverne,
sætte forskningsbaseret viden om læring
i spil på skolen og understøtte sam
arbejdet mellem de forskellige ressource
personer. Dette nummer af Liv i skolen
sætter spot på udviklingspotentialerne
for det pædagogiske læringscenter med
læringsvejlederen ved roret som titel på
den ressourceperson, der har en særlig
kernefaglighed og koordinerende opgave i
den nye bekendtgørelse.

Nr. 2-2016
Udsathed i skolereformens kontekst
Implementeringen af folkeskolereformen
har skabt et øget behov for viden om børn
i udsatte positioner og inklusion i bred forstand. Forskningsnetværket ”Udsathed i
skolereformens kontekst” under Nationalt
Videncenter om Udsatte Børn og Unge
(NUBU) arbejder dels med at producere
en sådan viden og dels med, hvordan
forskning og viden om udsathed kan omsættes til praksis. Netværket udforsker,
hvordan skolen kan mindske sin medproduktion af udsatte positioner og øge
værdighedsproduktion blandt børn under
skolens nye strukturelle og organisatoriske vilkår. Dette nummer af Liv i skolen
sætter fokus på, hvordan inklusion af alle
elever kan styrkes. Herunder fokuseres på,
hvordan øget samarbejde mellem lærere
og pædagoger samt øget inddragelse af
ressourcepersoner som fx inklusionsvejledere, AKT-vejledere og PPR-medarbejdere
kan bidrage til overskridelse af udsathed
blandt børn i skolen.

Liv i Skolen vil gerne gøres bekendt med gode eksempler fra praksis i forbindelse
med temaerne og vi vil gerne sende på flere kanaler.
Kontakt os omkring et tema og vi vil vurdere, om det skal belyses i bladet, i en artikel
på nettet eller eventuelt i en video på nettet.
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